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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
1.1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-Ameri-
ka

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

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 44
Faks: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet servicelevetid

Brainlab gir fem års service for programvareapplikasjoner. I løpet av denne tiden tilbys
programvareoppdateringer samt reservedeler og feltstøtte.

Tilbakemelding

Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne håndboken.
Vennligst kontakt oss på igs.manuals@brainlab.com hvis du har forslag til hvordan vi kan gjøre
denne håndboken bedre.

Produsent

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Tyskland
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1.1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverkloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

• Airo® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• CurveTM er et varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland, registrering er under

behandling.
• KickTM er et varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland, registrering er under behandling.
• Softouch® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab i Tyskland og/eller USA.
• StarLink® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• VarioGuide® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• Z-touch® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Mobius Imaging®, Mobius Imaging-logoen og MobiCT® er registrerte varemerker som tilhører
Mobius Imaging, LLC.

• Doro® er et registrert varemerke som tilhører pro med instruments GmbH.
• Mayfield® er et registrert varemerke som tilhører OMI, Inc.
• Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og

andre land.
• MultiVisionTM er et varemerke som tilhører Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® og PENTERO® er registrerte varemerker som tilhører Carl Zeiss Meditec

AG.

Integrert tredjepartsprogramvare

Denne programvaren er delvis basert på arbeidet utført av den Independent JPEG Group.
Denne programvaren inneholder openJPEG-biblioteket. For full beskrivelse av opphavsrettigheter,
ansvarsfraskrivelser og lisens, se http://www.openjpeg.org.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktene overholder de essensielle kravene i di-
rektivet for medisinsk utstyr.
I henhold til MOD (Rådsdirektiv 93/42/EEC):
• Cranial/ENT er et klasse IIb-produkt.

MERK: Gyldigheten av CE-merket kan kun bekreftes for produkter produsert av Brainlab.
 

Avfallshåndtering

Når et kirurgisk instrument har nådd slutten av sin nyttetid, skal det rengjøres for alle biologiske
materialer og farer, og kasseres på en sikker måte i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter.

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
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Elektrisk og elektronisk utstyr må kun avhendes i samsvar med lovforskrifter. For
informasjon om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment), gå
til:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.

GENERELL INFORMASJON

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 13



1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer funksjonssvikt i
enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips.
 

Symboler
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1.3 Tiltenkt bruk
1.3.1 Bruke systemet

Indikasjoner for bruk

Cranial/ENT-systemet er tiltenkt å være et intraoperativt bildestyrt lokaliseringssystem for å
muliggjøre minimalt invasiv kirurgi. Det knytter en frihåndssonde, som spores av et passivt
markørsensorsystem, til et virtuelt databildeområde på pasientbildedata som bearbeides av en
IGS-arbeidsstasjonen. Systemet indikeres for alle medisinske tilstander der bruken av
stereotaktisk kirurgi kan være hensiktsmessig og der en referanse til en fast anatomisk struktur,
for eksempel hodeskallen, et langt ben eller en ryggvirvel kan identifiseres i forhold til en CT-,
røntgen- eller MR-basert modell av anatomien.
Eksempelprosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:
Inngrep i kranium:
• Reseksjon av svulster
• Hodeskallebasis-kirurgi
• Kraniebiopsier
• Kraniotomier/kraniektomier
• Katetershuntplassering i barn
• Generell katetershuntplassering
• Talamotomier/pallidotomier

ØNH-prosedyrer:
• Transfenoidale prosedyrer
• Kjevebeinantrostomier
• Etmoidektomier
• Sfeno-idotomier/sfenoid-undersøkelser
• Reseksjon av turbinater
• Frontale sinusotomier
• Intranasal

Egnet bruk

Cranial/ENT er egnet for generelle navigeringsfeil på opptil 3 mm. Ulike faktorer kan imidlertid
påvirke systemets nøyaktighet. Korrekt oppsett og håndtering, samt grundig verifisering av
nøyaktighet er avgjørende for vellykket navigering.

Brukssted

Cranial/ENT-systemet skal brukes på sykehus, spesifikt på rom som er egnet for kirurgiske
intervensjoner (f.eks. operasjonsrom).

Tiltenkt målgruppe

Brukerveiledningen er beregnet på neuro- og ØNH-kirurger eller deres assistenter ved bruk av et
Brainlab-navigeringssystem.

Kontakt mellom instrumentet og hjernevev og spinalvæske

Bare spesielle Brainlab-instrumenter er beregnet på direkte kontakt med hjernevev og
ryggmargsvæske. For en liste over slike instrumenter, se brukerveiledningene for
instrumentene.
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Hva er risikoen?
• Hvis det oppstår direkte kontakt mellom hjernevev og ryggmargsvæske med instrumenter som

ikke er beregnet på slik kontakt, kan det føre til skade på pasientens hjerne eller alvorlig sjokk
ved at endotoksiske stoffer leveres til pasientens kropp.

• Brainlab-instrumenter er designet og produsert for å minimere risikoen for skade på pasientens
hjernevev. Derfor er det usannsynlig at pasienten vil skades ved normal bruk av instrumenter.
Misbruk av instrumenter eller bruk av skadede instrumenter kan imidlertid føre til alvorlig
pasientskade.

• Standard gjenbehandlingsmetoder er ikke helt effektive for endotoksisk forurensede
instrumenter. Endotoksisk forurensning kan bare fjernes med aggressiv behandling, f.eks.
svært høye temperaturer. Silke parametre kan skade meget nøyaktig produserte instrumenter.
Hvis det oppstår kontakt mellom hjernevev eller ryggmargsvæske og instrumenter som ikke er
beregnet på slik kontakt, kan det føre til alvorlig pasientskade.

I hvilke situasjoner kan utilsiktet kontakt oppstå?
• Situasjoner der utilsiktet kontakt kan oppstå med hjernevev, er stort sett alle situasjoner der

instrumenter brukes nær inntil hjernevev. Eksempler bruker navigeringspekeren i hulrommene i
hodeskallen, f.eks. for avstandsmåling eller punktsamling.

Hvordan redusere sannsynligheten:
• Gjenbehandle instrumenter fullstendig, som beskrevet i Rengjørings-, desinfiserings- og

steriliseringsveiledning. Oppbevar og håndter instrumentene som beskrevet.
• Bortsett fra når det gjelder spesifiserte instrumenter, må direkte kontakt unngås mellom

instrument og hjernevev og ryggmargsvæske.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og
instrumenteringstilbehør.

Systemkomponenter og instrumenteringstilbehør består av presise mekaniske deler.
Håndter dem med forsiktighet.

Kontroll av riktighet

Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

Ikke til diagnostisk bruk

I henhold til DIN 6868, er bildene som vises på Brainlab-navigeringssystemer ikke egnet til
diagnostisering.

Tiltenkt bruk
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1.4 Kompatibilitet med medisinske enheter
1.4.1 Brainlab medisinske instrumenter

Kompatible medisinske instrumenter fra Brainlab

Cranial/ENT er kompatibel med:
• Adaptersett til DrapeLink

- Adapter til Doro hodeskalleklemme
- Adapter til Mayfield hodeskalleklemme
- Langt fundament til DrapeLink
- Kort fundament til DrapeLink

• Innrettingsenhet for biopsi og biopsirør
• Blakesley-klemme
• Kraniereferanseenhet, DrapeLink

- Kraniereferanseenhet, DrapeLink
- Kobling, DrapeLink

• Reflekterende markørkuler til engangsbruk
• Engangsregistreringsmarkør CT, MR, OR
• Engangssonde
• Biopsisystem uten ramme
• iMRI-fikseringsskinne for GE-hodeholder
• iMRI-registreringsmatrise for GE
• iMRI-registreringsmatrise for Noras-hodeholder
• Instrumentadaptersett
• Instrumentkalibreringsmatrise 4.0 (ICM4)
• Mikroskopiske adaptere og mikroskopenheter
• Flere spisse pekere inkludert Paint-pekerspisser
• Peker med stump spiss
• Peker med skarp spiss
• Referansearm for Mayfield-hodeholder
• Universal referanseklemme 
• Referansepannebånd og referansepannebåndenhet
• Hodeskallereferansesett
• Softouch
• Standard kraniell referanseenhet – 4 markører
• Steriliseringsbrett (kranie, standardtilbehør til kranie, ØNH, biopsisystem uten ramme,

DrapeLink referanseenhet, VarioGuide)
• Oppsugingsrør
• Ultralydadaptere
• Ultralydregistreringsfantom
• VarioGuide
• Z-touch

Andre Brainlab-instrumenter

Ytterligere instrumenter kan være tilgjengelige etter at denne håndboken er utgitt. Ta kontakt med
Brainlab support hvis du har spørsmål om instrumenters kompatibilitet med Brainlabs
programvare.

Du må kun benytte instrumenter og reservedeler spesifisert av Brainlab for bruk med
Cranial/ENT. Bruk av instrumenter/reservedeler som ikke er godkjente kan få følger for det

GENERELL INFORMASJON
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medisinske utstyrets sikkerhet og/eller effektivitet samt sette pasientens, brukerens og/
eller omgivelsenes sikkerhet i fare.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.2 Brainlab-programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

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

Annen Brainlab-programvare

Hvis du kjører andre programvareversjoner enn de som er spesifisert overfor, vennligst ta kontakt
med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med Brainlab-enheter.

Bare medisinsk programvare fra Brainlab spesifisert av Brainlab skal installeres og brukes
med systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.4.3 Enheter fra andre enn Brainlab

Kompatible medisinske enheter fra andre enn Brainlab

Medisinsk enhet Modell Produsent

Kranie-fikseringsinstrument

Hodeholder for intraopera-
tiv CT og MR: Mayfield®,
Doro®, Noras, GE eller lig-
nende konsktruksjon

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

Selvborende skrue

1,5 x 6 mm maxDrive® bo-
refri (Martin) eller PlusDri-
veTM selvborende cortex-
skrue (Synthes)

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

Skrutrekkerklinge 1,5 mm (passer til brukte
skruer)

Skrutrekker-håndtak Passer til brukte blader og
skruer

Drillbits og håndtak (valg-
fritt) 1,1 mm

Engangsbiopsinål av type A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Tyskland

Referansemarkører for fler-
modalitet

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Kompatible skanningsenheter som ikke er levert av Brainlab

Skanningenheten Modell Produsent

Medisinske avbildningsenheter i overhol-
delse med skanningsinstruksjoner fra
Brainlab (f.eks. MR- og CT-skannere, C-
arm, DVT og lignende enheter)

Se krav gitt i skanneprotokoller fra Brainlab.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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Kompatible kirurgiske mikroskoper som ikke leveres av Brainlab

Modell Produsent

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

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

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Tyskland

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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

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

Enheter levert av andre enn Brainlab som er kompatible med IGSonic ultralydintegrering

Modell Produsent

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Danmark

• Ultralydprobe BK8862
• Ultralydprobe BK8863

Nettverksisolator EN-30
MERK: Dette er ikke en medisinsk en-
het.
 

EMO systems GmbH

Andre enheter som ikke leveres av Brainlab

Hvis du bruker kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er godkjent av Brainlab kan
dette få følger for utstyrets sikkerhet og/eller effektivitet samt sette pasientens, brukerens
og/eller omgivelsenes sikkerhet i fare.
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1.4.4 Programvare som ikke leveres av Brainlab

Autorisasjon

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Ikke
installer eller fjern programvareapplikasjoner.

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare programvare spesifisert av Brainlab skal installeres og brukes med Cranial/ENT.

Virusskanning og skadelig programvare

Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusbeskyttelse) kan redusere systemets ytelse, f.eks. kan hastigheten på prosesser som
innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanning utføres i sanntid og hver
filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og gjennomføre
virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Forsikre deg om at antivirusprogramvaren ikke modifiserer noen av Brainlab-katalogene.

Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging. Ta
kontakt med Brainlab support for mer informasjon.

Oppdateringer

Oppdatering av operativsystemet (hurtigreparasjoner) eller programvare fra tredjeparter
skal utføres i et testmiljø utenom klinikkens åpningstider for å verifisere at Brainlab-
systemet fungerer korrekt. Brainlab overvåker hurtigreparasjonsfiler som utgis for
Windows og kan fastslå om det forventes problemer med bestemte oppdateringer. Ta
kontakt med Brainlab support dersom det oppstår problemer med operativsystemets
hurtigreparasjonsfiler.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.5 Opplæring og dokumentasjon
1.5.1 Opplæring

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram holdt av
en representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

En representant for Brainlab må være tilstede for rettledning første gang du bruker et
navigeringssystem. Start navigering med enkle prosedyrer, der du lett kan sjekke hvordan
navigeringssystemet vil være til hjelp og hvor begrensningene ligger. Prosedyrer skal simuleres
på kadavre og/eller fantomer før du bruker systemet på en ekte pasient.

Ansvar

Dette systemet gir utelukkende assistanse til kirurgen, og er ingen erstatning for kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten
hjelp av systemet.
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1.5.2 Dokumentasjon

Lese brukerveiledninger

Disse håndbøkene beskriver komplekse medisinske enheter og kirurgisk navigeringsprogramvare
som må brukes med forsiktighet.
Det er viktig at alle som bruker systemet, instrumentene og programvaren:
• Leser brukerveiledningene før utstyret tas i bruk
• Har tilgang til brukerveiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigering.
• Beskrivelse av OR-systemoppsett.
• Detaljerte programvareinstruksjoner.

Brukerveiledninger for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om strålebehandling og operasjonsutstyr,
vanligvis definert som store, komplekse instrumenter.

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet.

Rengjørings, desinfiserings-
og steriliseringsveiledning

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter.

Brukerveiledning for syste-
met Omfattende informasjon om systemoppsett.

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse.

MERK: Denne tabellen er kanskje ikke utfyllende for alle installasjoner. Andre ytterligere
brukerveiledninger gis for din installasjon ved behov.
 

Opplæring og dokumentasjon
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2 SYSTEMOPPSETT
2.1 Sette opp systemet
2.1.1 Oversikt

Hvordan sette opp systemet

Systemoppsettet varierer avhengig av systemet som brukes og type prosedyre som utføres. Husk
på følgende punkter:
• Kameraet og monitoren må ikke begrense kirurgens arbeid.
• Kameraet må ha uhindret oversikt over referanseenheten og instrumentene under hele

prosedyren, inkludert under alle registrerings- og navigeringsprosedyrer.
• Posisjoner kameraet på korrekt måte før du starter. Unngå store endringer i kameraposisjonen

under en prosedyre.

Trinn

1.

Juster kameraet til ønsket posisjon.
For å gi optimal visning skal kameraet plasseres ca. 1,2–1,8 meter fra det kirurgiske om-
rådet.
MERK: Du finner mer informasjon om plassering av kameraet ved klargjøring for pasien-
tregistrering på side 55.
 

2. Sett i kontakten, og slå på systemet (se Brukerveiledning for systemet).

Plassering av referanseenhet

Plasser referanseenheten slik at den er synlig gjennom hele prosedyren. Hvis du f.eks. har tenkt å
bruke mikroskop, vurder om det kan føre til hindret sikt fra referanseenheten. Det er nyttig at
kameraet står på samme side som referanseenheten er festet.

Desto nærmere enheten er til det interessante området, desto mer nøyaktig blir
navigeringen. Plasser referanseenheten så nær den aktuelle regionen som mulig uten at
enheten tar opp plass som trengs til kirurgi.

Plassering av systemet

Plassering av systemet nederst på operasjonsbordet foretrekkes for nevrokirurgiske prosedyrer,
og plassering øverst på operasjonsbordet foretrekkes for ØNH-prosedyrer.
MERK: Plassering av systemet beror hovedsakelig på hvor kirurgen står og hvor utstyret står
rundt operasjonsbordet.
 

Lasereksponering

Ikke utsett infrarøde detektorer på andre systemer for Z-touch-laserstrålen eller Brainlab-
kameraet.
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3 PROGRAMVAREOVERSIKT
3.1 Introduksjon
3.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Cranial/ENT er en berøringsskjermbasert, intraoperativ navigeringsprogramvare. Plasseringen av
kirurgiske instrumenter i en tre-dimensjonal posisjon og lagt over anatomiske datasett, som MR
og/eller CT, kan støtte kirurgen under forskjellige kirurgiske intervensjoner.
Når brukt sammen med planleggingsprogramvare, kan en behandlingsplan klargjøres separat fra
intervensjonen, og deretter overføres til navigeringsprogramvaren for tilleggsreferanse og støtte
under kirurgi. Data som er tatt opp eller endret under kirurgi kan også overføres tilbake til
planleggingsprogramvaren.

Cranial/ENT kan bare brukes for nevrokirurgi og ØNH-behandlinger. Ikke bruk
programvaren for andre behandlinger.

Cranial/ENT bruker skannede bilder av pasienten som tas opp før operasjonen utføres.
Pasientens anatomi kan være forskjellig fra de preoperative bildedataene på grunn av
f.eks. hjerneforskyvning eller reseksjoner.

Typisk arbeidsflyt

Trinn

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

PROGRAMVAREOVERSIKT
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Trinn

2. Last inn behandlingsplan i Patient Browser.

3. Naviger.

4.
Eksporter plan.
Gjenta trinn 1–4 etter behov.

Introduksjon
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3.2 Starte en økt
3.2.1 Starte programmet

Hvordan åpne programvaren

Åpne Cranial/ENT fra Content Manager ved bruk av følgende alternativer:

Alternativer

Slik kan du starte Cranial/ENT med pasientdata:
• Velg ønsket pasient.
• Velg Cranial/ENT-programmet.

Programvaren lastes inn, og hovedskjermbildet åpnes (se side 32).

Velg Cranial/ENT-programmet for å starte programmet uten pasientdata.
Programvaren lastes inn, og hovedskjermbildet åpnes (se side 32).

MERK: For mer informasjon om valg av pasient og program, se Brukerveiledning for Content
Manager-programvaren.
 

Pass på at pasientens navn og ID er riktige før pasientdataene lastes.

Hvordan laste inn pasientdata under økten

Hvis du har startet programvaren Cranial/ENT uten pasientdata, eller hvis du vil laste inn
tilleggsdata til økten, kan du gjøre dette når som helst.

Trinn

1. Trykk på Data på menylinjen for å åpne dialogboksen Data (se side 35).

2.
Trykk på Load Data.
Patient Browser åpnes, og du kan velge pasientdata.
Når dataene er lastet inn, tas du tilbake til Cranial/ENT-programvaren.

MERK: For mer informasjon, se Brukerveiledning for Patient Browser-programvaren.
 

Bildefusjon

Hvis Image Fusion-funksjonen er installert på systemet, kan du fusjonere flere bildesett.

Alternativer

Hvis pasientdataene du har lastet inn inneholder bildesett som ikke er fusjonert ennå,
får du beskjed om å fusjonere dem.
Trykk på Proceed.

Du kan hoppe over bildefusjonering når programmet lastes inn, og senere fusjonere
bildesettene fra dialogboksen Data når som helst under navigering.

MERK: For mer informasjon, se Brukerveiledningen for Image Fusion-programvaren.
 

PROGRAMVAREOVERSIKT
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3.3 Slå av og gjenopprette en økt
3.3.1 Lukke programvaren og slå av systemet

Riktig avstengning

Lukk alltid programmet før du slår av systemet. Bruk aldri strømbryteren til å avslutte
programmet, da data kan gå tapt.

Hvordan lukke programmet

Trinn

1.
Trykk på Home-knappen.
Content Manager åpnes.

2.
Trykk på Export for å eksportere pasientdataene til det valgte lagringsmediet.
MERK: Alle skjermdumper som tas opp under økten med knappen Screenshot, kan åp-
nes og lagres.
 

MERK: For mer informasjon, se Brukerveiledning for Content Manager-programvaren.
 

Hvordan avstenge systemet

Trinn

1. Fjern lagringsmediet når programvaren er lukket og pasientdataene er lagret.

2. Trykk på Exit i Content Manager.

3. Trykk på Shutdown.

MERK: For mer informasjon om avslåing av systemet, se Brukerveiledning for systemet.
 

Slå av og gjenopprette en økt
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3.3.2 Gjenopprette en økt

Generell informasjon

Hvis programvaren slås av uventet, gjenopprettes registreringen og instrumentkalibreringene fra
forrige økt når du har startet programvaren på nytt.

Hvordan gjenopprette en økt

Figur 1 

Trinn

Programvaren gjenoppretter informasjonen og hovedskjermbildet åpnes.
Trykk på Close for å fortsette navigeringen.

Bekreft gjenopprettede registreringer og instrumentkalibreringer før du fortsetter.

Kalibreringen skal ikke gjenopprettes hvis instrumentet er byttet ut eller adapteren flyttet
eller omplassert. Utfør heller en ny kalibrering.

PROGRAMVAREOVERSIKT
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3.4 Brukergrensesnitt
3.4.1 Hovedskjerm

Generell informasjon

Hovedskjermbildet åpner når pasientdata er lastet. Cranial/ENT har to ulike alternativer for
brukergrensesnitt som du kan veksle mellom:
• Stor meny, med forstørret menylinje
• Liten meny, med minimert menylinje

Stor meny-visning

Figuren under viser en Stor meny-visning av systemet.

③

④

①

②

⑤

Figur 2 

Nr. Forklaring Se

① Gjeldende funksjon og pasientinformasjon Side 29

② Home tar deg tilbake til Content Manager I/A

③ Navigeringsvisninger Side 111

④ Kameravisningsvinduer Side 40

⑤ Kamerastatuslinjer Side 41

⑥ Menylinje Side 34

Liten meny-visning

I Liten meny-visning representeres menylinjeknappene av ikoner, og navigeringsvisningene er
større.
Funksjonaliteten til menylinjealternativene er den samme som i Stor meny-visning, som
beskrevet på side 34.

Brukergrensesnitt
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Figur 3 

Trinn

1. Trykk på Tools > Settings.

2.
Trykk på Menu Big/Small.
Navigeringsskjermbildet bak dialogboksen endres til Liten meny-visning (maksimert vis-
ning).

3. Trykk på Close for å gå tilbake til navigeringsskjermbildet.

PROGRAMVAREOVERSIKT

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 33



3.4.2 Menylinjens funksjoner

Registreringsfunksjon

Funksjon Stor meny Liten meny Se

Register aktiverer pasientregistrering. Side 53

Navigeringsfunksjoner

Funksjon Stor meny Liten meny Se

Tooltip aktiverer virtuell forlengelse eller tilba-
ketrekking av en navigert instrumentspiss. I/A Side 174

Med Acquire kan du definere et digitalisert
punkt på pasientens hode eller opprette en
bane, forutsatt at en verktøyspissforskyvning
er definert. 

I/A Side 156

Justere visninger

Funksjon Stor meny Liten meny Se

Freeze låser den navigerte visningen. Side 169

Zoom endrer forstørrelsen av de viste bilde-
ne. Side 115

Vise konfigurasjon og skjermdumper

Funksjon Stor meny Liten meny Se

Veksle mellom de forskjellige visningene og
konfigurer dem. I/A Side 116

Screenshot tar en skjermdump av det nåvæ-
rende skjermbildet. Side 144

Valgfrie knapper

De valgfrie knappene kan aktiveres via Tools > Settings > Optional Menu Bar Button (se side
49). Du kan velge mellom følgende ikoner som skal vises i menylinjen:

Funksjon Stor meny Liten meny Se

Med Paint kan du spore vev som er kirurgisk
fjernet. Side 243

Aktiverer mikroskopnavigering. Side 277

Brukergrensesnitt
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Funksjon Stor meny Liten meny Se

Aktiverer VarioGuide-navigering. Side 249

Aktiverer ultralydnavigering. Side 201

Data

Trykk på Data for å åpne dialogboksen Data, slik at du får tilgang til pasientdatafunksjoner. 

Figur 4 

Funksjon Se

Juster bildesettegenskaper Side 140

Behandle objekter og overlegg Side 145

Administrer baner Side 164

Administrer punkter Side 158

Fusjoner bildesett
MERK: Se Brukerveiledning for Image Fusion-programvaren for detaljert
bruksanvisning.
 

Side 29

Last pasientdata Side 29

PROGRAMVAREOVERSIKT

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 35



Verktøy

Trykk på Tools for å åpne dialogboksen Tools, slik at du får tilgang til navigeringsinnstillingene og
verktøyene.

Figur 5 

Funksjon Se

Brainlab hotline-informasjon Side 46

Juster systeminnstillinger Side 47

Velg kalibrerte instrumenter Side 197

Aktiver VarioGuide-navigering Side 249

Aktiver mikroskopnavigering Side 277

Aktiver ultralydnavigering Side 201

Konfigurer en videotilkobling Side 50

Aktiver IGTLink Side 314

Velg måleverktøy Side 170

Brukergrensesnitt
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3.4.3 Generelle dialogboksknapper

Tilgjengelige knapper

Forskjellige knapper er tilgjengelige, avhengig av dialogboksen.

Knapp Funksjon

Sender deg til neste trinn.

Bekrefter innstillinger og lukker dialogboksen.

Sender deg tilbake til forrige dialogboks eller trinn.

Lar deg gjenta et trinn.

Lukker dialogboksen uten å lagre endringer.

Lukker dialogboksen og lagrer endringer.

Gjenoppretter innstillingene tilbake til da du først åpnet gjeldende dialogboks.

MERK: Flere knapper med spesifikke funksjoner beskrives i denne veiledningen, med tilsvarende
trinn.
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3.4.4 Verktøyfunksjoner for databehandling

Tilgjengelige funksjoner

I dialogbokser som viser data, finnes det flere funksjoner på verktøylinjen:

①

Figur 6 

Funksjon Forklaring

Åpner dialogboksen Select Set for å velge et annet bildesett.

Endrer forstørrelsen av bildet som vises.

Viser/skjuler alle objekter i bildevisningen.

Brukergrensesnitt
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3.4.5 Dialogboksen Visning ved bruk av to skjermer

Generell informasjon

Hvis systemet er utstyrt med to monitorer (f.eks. på Curve-systemet), finnes det to muligheter til å
konfigurere visninger:
• Clone-modus: Den samme informasjonen vises på begge displayer.
• Extended-modus: En primær monitor som inneholder en menylinje og en sekundær monitor

med flere navigeringsvisninger.
MERK: Når du står i Extended-modus, skal den sekundære monitoren brukes bare som
tilleggsmonitor fordi viktig informasjon mangler, f.eks. kameravisningsvinduer og statuslinjer.
 

For mer informasjon om utvidet modus og klonemodus og hvordan de skal aktiveres, se
Brukerveiledning for Content Manager-programvaren.

Dialogboksen display med Extended modus

Når en dialogboks åpnes på det primære displayet, vises følgende melding på det sekundære
displayet: "A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here." (En
dialogboks er åpen på det andre displayet. Trykk på "Fetch" for å sette den dialogboksen her.)

Figur 7 
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3.5 Sporingssystem
3.5.1 Oversikt over statusdisplayer

Generell informasjon

For vellykket registrering og navigering, må kameraet ha uhindret oversikt over instrumentene og
referanseenhetene.
Statusvisningene gir direkte tilbakemelding om hvor synlige instrumentene og referanseenhetene
er for kameraet. Prikker på displayet viser de relative posisjonene til instrumentene og
referanseenhetene som er synlige for begge kameralinser.

Statusdisplayer: Stor meny-visning (minimert visning)

②

①

Figur 8 

Nr. Komponent

① Kameravisningsvinduer

② Statuslinjer

Statusdisplayer: Liten meny (maksimert visning)

②

①

Figur 9 

Nr. Komponent

① Kameravisningsvinduer

② Statuslinjer

Kameravisningsvinduer

Kameravisningsvinduet viser prikker som representerer referanseenhetenes og navigerte
instrumenters markørkulegeometrier. Fargekodingen av prikkene er spesifikk for hver
referanseenhet og hvert instrument. Du kan bruke kameravisningsvinduene for å kontrollere om et
instrument eller en enhet er synlig for kameraet.
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Prikkfarge Representert element

Rød Referanseenheten (f.eks. referanseenhet for hodeskalle) hvis pasienten
er registrert.

Gul
• Kalibrert instrumentadapterenhet
• iMRI-registreringsmatrise (under registrering)

Oransje
• ICM4
• Ultralydregistreringsfantom

Grønn Peker eller Softouch.

Blå Ultralydadaptere.

Lys blå Mikroskopadaptere.

Turkis Paint-instrumenter.

Rosa
• Engangsbiopsinål av type A og biopsiinnrettingsenhet
• VarioGuide
• Engangssonde

Hvit Ukalibrerte instrumenter.

Grå (fylt) Markørkulene til en enhet er synlige for begge kameralinser, men kan ikke
tildeles et spesifikt instrument.

Grå (åpen) Enheten er bare synlig for én kameralinse og kan ikke tolkes.

Instrumentdisplay

Vær oppmerksom på at instrumentvisualiseringen kan vises som en forenklet tolkning av
den faktiske instrumentformen.

Fargeblinde brukere vil kanskje ikke kunne skille klart mellom fargeforskjellene til
instrumentene som er representert.

Pass på at instrumentsporingsenheter ikke vises for tett sammen og at de ikke hindrer at
andre markører blir synlige for kameraet. Ellers vil systemet kanskje ikke kunne skille
mellom instrumenter, og resultere i en feil instrumentnavigering.

Kamerastatuslinjer

Statuslinjene indikerer om kameraet kan spore instrumentet.

Statuslinje Farge Tolkning

Høyre linje (i Stor me-
ny-visning)

Grønn
Normal sporingsmodus. Referanseenheten og minst ett in-
strument med kjent markørkulegeometri er synlige for ka-
meraet.Nedre linje (i Liten me-

ny-visning)

Høyre linje (i Stor me-
ny-visning)

Gul

Kameraet har nettopp mistet en aktiv referanseenhet ut av
syne. Statuslinjen er fortsatt gul inntil normal sporing gjen-
opptas. Hvis synligheten ikke er opprettet, blir statuslinjen
rød.

Nedre linje (i Liten me-
ny-visning)

Venstre linje (i Stor me-
ny-visning)

Rød
Ingen sporing kan utføres. Pasientregistrering er ikke ut-
ført, eller markørkuler for en kritisk enhet er ikke synlige for
kameraet.Øvre linje (i Liten me-

ny-visning)
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Statuslinje Farge Tolkning

Begge Svart
Kamerakommunikasjonsfeil under oppstart. Hvis kamera-
kommunikasjonen svikter under bruk, vises en varselmel-
ding.

Hvis en statuslinje er gul, kan ikke nøyaktig sporing garanteres.

Sporingslatenser

Informasjon som vises kan være forsinket, sammenlignet med instrumentet som spores.
Sammenlign bevegelsen av det faktiske instrumentet mot fremstillingen på skjermen. Hvis
navigeringsvisningen går tregt, må du holde synlige data på et minimum (se side 111).

Sporingssystem
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3.5.2 Spore instrumenter

Sporingsprioritet

Programvaren oppdaterer navigeringsvisningene basert på instrumentets posisjon med høyeste
prioritet. Instrumenter med lavere prioritet vises men brukes som standard ikke for å oppdatere
visningene.
Listen viser sporingsprioritet og starter med høyprioritetsinstrumenter øverst:
• Softouch
• Peker
• Instrumentadapterenhet XL
• Instrumentadapterenhet L
• Instrumentadapterenhet ML
• Instrumentadapterenhet M
• Paint-instrumenter
• Engangssonde
• Engangsbiopsinål av type A
• Innrettingsenhet/VarioGuide for biopsi
• Mikroskopadaptere
• Ultralydadaptere

MERK: For å oppdatere navigeringsvisningene til posisjonen til et lavere prioritert instrument, fjern
instrumentene med høyere prioritering fra kameraets synsfelt.
 

Sporing av identiske instrumentgeometrier

Programvaren kan ikke skille mellom instrumenter med identiske sporingsenhetsgeometrier. Hvis
du f.eks. har festet en instrumentadapterenhet av størrelse ML på to forskjellige instrumenter
(se bildet nedenfor), kan programvaren oppfatte dem som samme instrument.

Figur 10 

Ikke bruk pekere, mikroskopadaptere, ultralydadaptere eller instrumentadaptere av samme
størrelse samtidig, da navigeringsprogramvaren ikke kan skille mellom de individuelle
kalibreringene av identisk geometrisk oppsett av markørkuler.
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3.5.3 Posisjonering av kameraet

Dialogboksen Tracking System Alignment

Denne dialogboksen viser plasseringen av referanse- og sporingsenhetene i kameraets synsfelt.

①

③
②

Figur 11 

Nr. Forklaring

① Blå kjegle representerer kameraets synsfelt.

② Fargede ringer representerer avstanden mellom enhetene og kameralinsene.

③ Fargede kuler representerer markørkuler på referanse- og sporingsenheter.

MERK: Fargekonvensjonene for kulene og sirklene er de samme som i kameravisningsvinduene
(se side 40).
 

Kameraappdisplay

Hvis Camera App er installert, åpnes den og viser plasseringen av referanse- og
sporingsenhetene i kameraets synsfelt.

Sporingssystem
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① ②

③

④

Figur 12 

Nr. Forklaring

①
Viser avstanden til instrumentene og/eller referanseenhetene i forhold til kameraet. For
optimal synlighet og nøyaktighet skal alle sporingskuler være på innsiden av den blå kor-
ridoren.

② Viser posisjonen på instrumentene og/eller referanseenhetene i forhold til kameraet.

③ Viser posisjoneringsknappene for kameramotorkontroll.

④
Brukes til å sentrere kameraet.
MERK: Det tar opptil 5 sekunder å sentrere kameraet. Et nytt klikk deaktiverer sentre-
ringsfunksjonen.
 

Hvordan optimere kameraets synsfelt

Trinn

1.
Trykk på ett av kameraets visningsvinduer på menylinjen for å åpne dialogboksen Track-
ing System Alignment.
Camera App åpnes, hvis installert.

2.

Juster kameraavstanden og -vinkelen slik at alle nødvendige enheter representeres i den
blå kjeglen innenfor dialogboksen Tracking System Alignment. Ringene som represen-
terer referanseenheten skal være så nær midtpunktet som mulig, slik at det er nok plass
til å navigere instrumenter.
Hvis en referanseenhet ikke lenger er synlig for kameraet, forsvinner sfærene fra visnin-
gen, hvilket indikerer at enheten ikke lenger kan spores.
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3.6 Systeminformasjon og konfigurasjon
3.6.1 Oversikt

Generell informasjon

Brainlab-støtte utfører den første systemkonfigurasjonen. Du kan konfigurere flere innstillinger i
dialogboksen Tools.

Dialogboksen Tools

①

②

③

Figur 13 

Nr. Funksjon

①
Trykk på Hotline for å få tilgang til:
• Brainlab-support og hotline-numre
• Informasjon om programvareversjon

② Trykk på Settings for å åpne Tools > Settings for å justere ulike systeminnstillinger (se
side 47).

③ Bruk Video for å konfigurere videoinnstillinger (se side 50).

Systeminformasjon og konfigurasjon
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3.6.2 Justere innstillinger

Dialogboksen Tools > Settings

Figur 14 

Funksjoner i Innstillinger

Innstilling Komponent Se

Menu Left/Right Juster menylinjens posisjon. Side 48

Menu Big/Small Maksimer/minimer hovedskjermvisning for navige-
ring. Side 32

Sound Juster lydinnstillinger. Side 48

3-D Instruments Juster instrumentdisplay (3D eller 2D). Side 178

Big Instrument Crosshair Juster instrumenttips-displayet (stort eller lite tråd-
kors). Side 179

3-D Points & Trajectories Juster visning av punkter og baner. Side 168

Display Scan Time Juster visningen av skannedata og tid i bildevisnin-
ger. Side 112

Smart Autozoom Øker automatisk zoom-faktoren til 300 % når det na-
vigerte instrumentet holdes rolig. Side 115

Smart Video Maximize Automatisk visning av videovisning som fullskjerm
når ingen instrumenter navigeres på 30 sekunder. Side 134

Image Orientation Definer retningen av pasientbildedata. Side 121

Optional Menu Bar Button Aktiver og velg tilleggsknapp til menylinjen. Side 49

MERK: Hvis påloggingsfunksjonen brukes på systemet, lagres innstillingene som defineres her
sammen med din brukerpålogging.
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Hvordan justere menyposisjon

Trinn

Under Tools > Settings trykker du på Menu Left/Right for å vise menylinjen på venstre/høyre
side av skjermbildet. 

Hvordan justere lydkonfigurasjon

Figur 15 

Trinn

1. Åpne Tools > Settings > Sound. 

2.
For å aktivere eller deaktivere systemlyder, slik som feiltoner og andre bekreftelsestoner
(f.eks. når en dialogboks åpnes eller lukkes), slår du Sound Output på (blå ramme) eller
av (grå ramme).

3. For å aktivere eller deaktivere lyd når du trykker på knapper, slår du Button Sound på
(blå ramme) eller av (grå ramme).

4. Velg volumnivå ved å justere glidebryteren Sound volume level.

Systeminformasjon og konfigurasjon

48 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Hvordan aktivere tilleggsknapp i menylinjen

Figur 16 

Trinn

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

2.

Velg blant:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Tilsvarende knapp vises på menylinjen (se side 34).
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3.6.3 Konfigurere videotilkobling

Generell informasjon

Med Video kan du konfigurere innstillingene for en sanntidsvideotilkobling (f.eks. endoskopisk
video). Når videokoblinger er konfigurert, kan du justere skjermbildet slik at det viser en
videovisning i en hvilken som helst navigeringsvisning (se side 111). 

Før du starter

Koble til kabelen mellom videokilden og navigeringssystemet, og følg instruksjonene den
relevante Brukerveiledning for Brainlab-system og brukerveiledningen for videokilden. Pass på
at du har et signal for å justere videoinnstillingene.

Hvordan få tilgang til videoinnstillinger

Trinn

Trykk på Video i dialogboksen Tools. 
En rekke fanesider åpnes, der du kan definere forskjellige innstillinger.

Hvordan velge videoinngang og signaltype

① ②

Figur 17 

Trinn

1. I fanen Input ① velger du tilhørende Signal Type via Toggle.

2.
Trykk på Select Input for å velge en annen videokilde.
Velg ønsket inndata i dialogboksen Video input ②. Inndata som allerede er i bruk, er be-
hørig merket.
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Hvordan justere videovinduet

③

Figur 18 

Trinn

1.
Trykk på fanen Cropping for å beskjære og justere visningen slik at den viser den mest
relevante delen av videoen.
MERK: Pass på at hele innholdet i videobildet vises i innhentingsvinduet.
 

2.

• Bruk de horisontale og vertikale glidebryterne for å konfigurere den respektive beskjæ-
ringsboksstørrelsen.

• Bruk pilene i visningen eller trykk direkte i visningen for å justere beskjæringsboksens
plassering.

Hvordan justere videobildeinnstillinger

Figur 19 
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Trinn

1.
Trykk på fanen Settings for å justere innstillingene for videovisningen. 
MERK: Tilgjengelige innstillinger er avhengige av maskinvarekonfigurasjonen til systemet.
 

2. Juster bildevisningsinnstillinger etter ønske, med glideknappene.

Om videobildeinnstillinger

Du kan få tilgang til dialogboksen Image Settings fra hovedskjermbildet: Tools > Video >
Settings.

Innstilling Forklaring

Brightness Den generelle intensiteten av lyset i bildet.

Contrast
Distribusjonsspekter av lysintensitet. En høyere kontrast representerer et
smalere område. Dette gjør grensene klarere mellom områder med forskjel-
lig skarphet, men reduserer subtile grader av intensitet.

Saturation

Bestemmer mengden av farge i videobildet.
• Høy: Gjengir klare farger.
• Lav: Gjør at fargene fremstår som falmet.
• Null metning: Bildene vises i svart-hvitt.

Hue Bestemmer om en farge er i utgangspunktet rød, oransje, gul, grønn, osv.
Når du endrer nyansen, kan du justere videobildets fargetone.
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4 OVERSIKT OVER
REGISTRERING

4.1 Introduksjon
4.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Med pasientregistrering kan programvaren kartlegge pasientens preoperative bildedata til den
fysiske anatomien av pasientens hode. Vanligvis utføres registrering i et usterilt miljø.
Korrekt registrering er en avgjørende påvirkningsfaktor ved nøyaktig navigering. Registreringer
må verifiseres som nøyaktige og egnede for prosedyren, for å sikre pålitelig
navigeringsnøyaktighet.

Pass på at pasientens anatomi er den samme som den som vises i diagnostisk avbilding.

Programvaren bruker skannebilder av pasienten som er tatt opp før kirurgi. Pasientens
faktiske anatomi kan være forskjellig fra de preoperative bildedataene på grunn av f.eks.
hjerneforskyvning eller reseksjoner.

Før du starter

Se Brukerveiledning for instrument for fullstendig informasjon om registreringsinstrumenter.

Optimere registrerings- og navigeringsnøyaktighet

For optimal manuell registrering (dvs. avstemt standard- og overflateregistrering), anbefales det å
bruke CT-data sammen med beinskruer som registreringspunkter.

Dialogboksen Registration Selection

Alle registreringsfunksjoner er tilgjengelige i dialogboksen Registration Selection.
Tilgjengeligheten av registreringsmetoder kan variere, avhengig av programvarelisensen.
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Figur 20 

Metode Forklaring

Standard Registrere markører båret av pasienten under skanning eller for-
håndsplanlagte landemerker i bildesett.

Surface Matching Ta opp punkter på pasientens hud ved bruk av Softouch, Z-touch
eller pekeren.

Restore Registration Gjenopprett en registrering som allerede er utført.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Ta opp landemerker til bruk for intraoperativ registrering (tilgjengelig
hvis registrering allerede er utført).

Register Intraoperative
Landmarks Registrer landemerker tatt opp intraoperativt.

Automatic Registration

Aktiver automatisk registrering av pasientens MR- eller CT-data (til-
gjengelig hvis du har intraoperativ avbildning, se side 309).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio
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4.1.2 Klargjøring til registrering

Referanseenheter

Fest en referanseenhet til pasienten for å oppnå registrering og navigering. Dette gjør at systemet
kan spore plasseringen og bevegelsen av pasientens hode gjennom hele prosedyren.
Referanseenheten må være synlig for kameraet til enhver tid.

Kameraets synlighet

Når du velger en registreringsmetode, viser programvaren følgende dialogboks hvis
referanseenheten ikke er synlig for kameraet:

Figur 21 
Påse at kameraet er posisjonert slik at det vil være effektivt under hele prosedyren (registrering og
navigering). Unngå store endringer i kameraposisjonen. Hvis det er nødvendig å endre kameraets
posisjon under prosedyren, må du bekrefte nøyaktigheten før du fortsetter.

Trinn

Juster kameraets avstand og vinkel slik at referanseenheten (indikert av fargede ringer og sfæ-
rer) er representert midt i den blå kjeglen. Ringene skal være så nær midtpunktet som mulig, slik
at det er nok plass til navigeringsinstrumenter.

MERK: For best resultat skal kameraet være ca. 1,2–1,8 meter fra interesseregionen. Se side 44
for informasjon om plassering av kameraet.
 

Etablere god visibilitet

Kontroller reflektiviteten til markørkulene. De valgte instrumentene må være klart synlige for
systemet. De reflekterende markørkulene må være godt festet.

Hvis en referanseenhet ikke kan registreres av kameraet, sjekk at markørkulene er rene,
tørre og uskadd og at referanseenheten ikke er bøyd.

Under prosedyren, pass på at markørkulene alltid er synlige for kameraet (f.eks. ikke
tildekket av draperinger eller blokkert av annet utstyr).
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Refleksjonsartefakter

Artefakter som skyldes refleksjoner – spesielt under bildetaking og registrering – kan
forårsake unøyaktighet. Pass på at lyskilder eller artikler som er sterkt reflektive ikke
påvirker kameraets synsfelt.

Kameraet og/eller Z-touch-laseren kan virke forstyrrende på annet IR-basert utstyr på
operasjonssalen, som f.eks. fjernkontroller, pulsoksimetre eller IR-sensitive mikroskoper.
Fjern andre infrarøde kilder fra kameraets synsfelt, da disse kan hindre at kameraet
registrerer Z-touch.

Bekrefte nøyaktighet

Bekreft alltid registreringens nøyaktighet i henhold til beskjeder fra programvaren.

Introduksjon
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4.1.3 Gjenopprett en tidligere registrering

Når du skal gjenopprette en registrering

Du kan gjenopprette registreringen hvis du allerede har utført en fullstendig registrering og du
laster denne planen i programvaren på nytt.

Skjermlayout

① ②

Figur 22 

Nr. Komponent

① Gjeldende aktive registrering indikeres av en innrammet, blå knapp.

Hvordan gjenopprette en registrering

Trinn

1. Trykk på Register på menylinjen.

2. Trykk på Restore Registration i dialogboksen Registration Selection.

3. Trykk på knappen for registreringen du ønsker å gjenopprette.

4. Kontroller nøyaktigheten av registreringen i dialogboksen Registration Verification.

Plassering av pasienten

Relative bevegelser av pasientens hode og referanseenheten kan ikke kompenseres for av
navigeringsystemet. Derfor må det påses at pasienten er godt festet i hodeholderen.

Ikke gjenopprett en registrering hvis pasientens plassering er endret i forhold til
referanseenheten. Hvis referanseenheten flyttes eller dunkes borti, må det startes en ny
registrering.
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5 STANDARD
REGISTRERING

5.1 Introduksjon til standard registrering
5.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Standard registrering benytter en teknikk for avstemming av punktpar der du først planlegger
registreringspunkter i pasientens bildesett, og deretter bruker registreringsinstrumentet for å ta
opp punktet på pasienten. Dermed kan programvaren korrelere bildesettet med den aktuelle
pasienten.
Registreringspunktene kan være:
• Markører (kuleformede eller smultringformede markører båret av pasienten under skanning)

eller landemerker forhåndsplanlagt i iPlan
• Markører/landemerker planlagt i navigeringsprogramvaren
• Markører detektert av navigeringsprogramvaren

MERK: For detaljert informasjon om plassering av markører på pasienten, se Brukerveiledning
for instrument.
 

Standard registreringsmetoder

Forskjellige standard registreringsmetoder er tilgjengelige. Programvaren aktiverer behørig
registrering, avhengig av bildesettet du velger for registrering.

Registreringsmetode Forklaring

Planlegge registrerings-
punkter

Punkter må planlegges i bildesettet før registrering. Hvis du ikke allere-
de har planlagt markører eller landemerker i iPlan, må du planlegge
dem i trinnet Registration Points i navigeringsprogramvaren.

Ikke-sekvensiell regi-
strering 

Når registreringspunkter allerede er planlagt i bildesettet, får du be-
skjed av programvaren om å utføre ikke-sekvensiell registrering.
Du kan registrere punkter i en hvilken som helst rekkefølge.

Sekvensiell registrering

Hvis plasseringen av registreringspunkter er tvetydige, eller hvis det er
mer enn sju registreringspunkter i bildesettet, er bildesettet ikke egnet
for ikke-sekvensiell registrering. I så fall får du beskjed om å utføre se-
kvensiell registrering.
Du må registrere punkter i rekkefølgen som er definert av programva-
ren.

MERK: Du kan bytte fra ikke-sekvensiell til sekvensiell registreringsmetode.
 

STANDARD REGISTRERING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 59



Oversikt over arbeidsflyt

Arbeidsflyt Se

1. Åpne dialogboksen Registration Selection og velg Standard. Side 63

2. Velg bildesettet (hvis mer enn ett er tilgjengelig). Side 63

3.
Planlegg registreringspunkter.
Hvis punkter allerede var planlagt i iPlan, er ikke dette trinnet nødvendig, og
du bes fortsette til trinn 4.

Side 64

4. Registrer punkter enten med sekvensiell eller ikke-sekvensiell registrering. Side 72

5. Verifiser registreringsnøyaktigheten. Side 76

Før du starter

Hvis det er relevant, fester du registreringsmarkør til engangsbruk i operasjonssal på
markørplatene som beskrevet i Brukerveiledning for instrument.

Ikke fjern markørplatene fra pasientens hud før pasientregistreringen er utført. Ellers er det
ikke mulig å oppnå standard registrering.

CT- og MR-markørkuler må fjernes fra pasienten etter skanningsprosedyren. Hvis markører
fortsatt er festet, fjern dem nå og pass på at du ikke sprenger de grønne MR-markørene.
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5.1.2 Registreringsinstrumenter og programvaremeldinger

Før du starter

Flytt Softouch eller pekeren sakte når du tar opp punkter, for å sikre at punktene tas
nøyaktig.

Vær oppmerksom på at hvis du slår på Softouch for første gang innenfor kameraets
synsfelt, blir et punkt automatisk tatt opp. Hvis punktet tas opp utenfor pasientens kropp,
kan dette føre til en registreringsfeil. Slå Softouch på utenfor kameraets synsfelt for å
unngå dette.

Registreringsinstrumenter

Du kan utføre standard registrering med en peker eller Softouch. Riktig registreringsteknikk beror
på type punkt som skal registreres.

Registrerings-
punkter

Teknikk

Kuleformede mar-
kører

Plasser pekeren/Softouch-spissen i hakket i registreringsmarkøren og drei
instrumentet langsomt mens spissen holdes på plass.

Smultringformede
markører

• Hvis du bruker pekeren, plasserer du pekerspissen i midten av markøren
og dreier instrumentet sakte mens du holder spissen på plass.

• Hvis du bruker Softouch, plasserer du instrumentspissen i markørens
indre åpning. Påse at spissen berører huden.

Landemerker Hold peker-/Softouch-spissen mot landemerket og drei pekeren langsomt
mens du holder spissen på plass. 

Sikkerhetshensyn

Når du bruker pekeren for registrering, pass på at pekerspissen ikke skader pasienten.
Blodkar, øyne, osv. er ikke egnet for registrering av landemerke.

Unngå hudforskyvning

Når du registrerer markører og forhåndsplanlagte landemerker, skal pekeren/Softouch holdes
vinkelrett på markøren/landemerket. Da unngås utilsiktet hudforskyvning som skyldes
instrumentets kraft.

Visuelle programvaresymboler

Antallet punkter som kan registreres vises av sfærer i registreringsdialogboksen.

Figur 23 
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Sfærens farge Indikasjon

Blå Punktet er registrert.

Svart Punktet er ikke registrert enda.

Lydsignaler fra programvaren

Programvaren avgir en pipelyd hver gang du registrerer et punkt.
Hvis du prøver å registrere et punkt som allerede er registrert, avgir programmet en mer
lavfrekvent pipelyd og registrerer ikke punktet på nytt.

Introduksjon til standard registrering
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5.1.3 Aktivere standard registrering

Hvordan aktivere

Figur 24 

Trinn

1. Trykk på Register på menylinjen.

2. Trykk på Standard i dialogboksen Registration Selection.

3.
Hvis mer enn ett bildesett er tilgjengelig, åpnes dialogboksen Patient Registration. Velg
bildesettet du vil vise i visningen.
Tilsvarende registreringsdialogboks åpnes.
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5.2 Planlegge registreringspunkter
5.2.1 Oversikt

Generell informasjon

Før standard registrering utføres, må registreringspunkter (markører og/eller forhåndsplanlagte
landemerker) planlegges i bildesettet. Hvis du ikke allerede har planlagt punkter i iPlan, vises
dialogboksen Registration Points når du aktiverer registrering, og du bes planlegge punkter. 
For å oppnå en optimal registrering av markørenes sfærer eller landemerker:
• Ikke plasser markører/landemerker svært nær hverandre.
• Unngå å plassere markører/landemerker i en symmetrisk struktur, f.eks. i en rad eller en

regelmessig form.
• Spre markør-/landemerkeposisjonene rundt hodet, og unngå steder med løs hud.

Typer planlegging av registreringspunkter

I planlegging av registreringspunkter kan du:
• Påvis automatisk eller planlegg manuelt kuleformede markører som er synlige i bildesettet.
• Påvis eller planlegg manuelt smultringformede markører som er synlige i bildesettet.
• Planlegge landemerker: anatomiske eller kunstige (f.eks. støtter, implanterte skruer osv.).

Landemerker kan planlegges i dialogboksen for enten Sphere- eller Donut-markører.
Alle registreringspunkter som planlegges i navigeringsprogramvaren, vises i rødt på skjermbildet.

Dialogboksen Registration Points

Avhengig av type registreringspunkt du vil planlegge, kan du velge fanen Sphere ① eller Donut
② når dialogboksen Registration Points åpnes.

① ②

Figur 25 
MERK: Programvaren husker fanen som er valgt, og viser den automatisk neste gang du åpner
programvaren og starter planlegging av Registration Points.
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5.2.2 Planlegge kuleformede markører

Generell informasjon

Denne delen beskriver hvordan du skal:
• automatisk påvise kuleformede markører som ble festet til pasienten før skanning,
• manuelt planlegge registreringspunkter (kuleformede markører eller landemerker).

Skjermlayout

②

③

④①

Figur 26 

Nr. Komponent Forklaring Se

① Funksjonsknapper

• Legge til registreringspunkter manuelt Side 65

• Flytte på registreringspunkter Side 70

• Slette registreringspunkter Side 70

• Påvise markører automatisk Side 66

MERK: Du kan ikke trykke på Add Point hvis det
finnes et eksisterende punkt plassert nærmere enn
2 mm fra det siste planlagte punktet (midten på
trådkorset).
 

② Knapper på verktøylin-
jen Justere visningen av bildesettene. Side 70

③ Pilknapper Veksle mellom tilgjengelige registreringspunkter. Side 70

④ Terskelglidebryter Definer parametre for automatisk påvisning av ku-
leformede markører. Side 65

Hvordan definere automatiske deteksjonsparametre

Hvis du skal utføre automatisk markørdeteksjon for kuleformede markører, kan du bruke
Threshold-glidebryteren til å definere terskelverdien som kreves for deteksjonen.
Terskelen bestemmer hvor tydelig programvaren kan skille mellom markørkuler og normal celle
eller benvev i bildesettet. Dette er nyttig for å forhindre at benstrukturer med samme tetthet som
kuleformede markører gjenkjennes og vises som registreringspunkter i bildesettet. Når en egnet
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terskel er innstilt, gjenkjenner programvaren alle markører og viser dem som kuler med grønt
overlegg.
• For CT-markører, uttrykkes densitetsinformasjon i internasjonale Hounsfield-enheter. Anbefalt

rekkevidde: 1 200–1 800.
• Grå nivåverdier brukes for MR-markører.

Alternativer

Dra glidebryteren til høyre/venstre for å øke/redusere terskelen.

Bruk den enkle pilen for å justere verdien til neste gråverdi i bildesettet.

Bruk de doble pilene for å justere verdien med 2 %.

Bruk pilene i bildevisningen for å bla gjennom snittene for å sjekke innstillingene.

Trykk på Reset for å gjenopprette standardinnstillingene som er definert i programvaren.

Hvordan påvise kuleformede markører automatisk

Trinn

Trykk på Detect.
Detekterte markører vises nå som røde ringer i bildesettet.
Tidligere detekterte markører i bildesettet slettes.

MERK: Automatisk markørdeteksjon kan bare brukes i kombinasjon med kuleformede markører
fra Brainlab.
 

Bildesett

Det er anbefalt å planlegge i et CT-eller MR-datasett før det fusjoneres med andre typer bildesett,
da automatisk markørdeteksjon ikke er kompatibel med rotasjonsangiografi, C-arm eller DVT-
datasett.

Planlegge registreringspunkter
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5.2.3 Planlegge smultringformede markører

Generell informasjon

Denne delen beskriver hvordan du skal:
• Påvis smultringsformede markører som ble festet til pasienten før skanning.
• Manuelt planlegge registreringspunkter (smultringsformede markører eller landemerker).

Skjermlayout

①

②

③

Figur 27 

Nr. Komponent Forklaring Se

① Funksjonsknapper
• Legge til registreringspunkter manuelt.
• Flytte på registreringspunkter.
• Slett registreringspunkter.

Side 69
Side 70
Side 70

② Knapper på verktøy-
linjen Justere visningen av bildesettene. Side 71

③ Pilknapper Veksle mellom tilgjengelige registreringspunkter. Side 70
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Hvordan legge til smultringsformede markører ved hjelp av halvautomatisk deteksjon

Trykk direkte på 3D-visningen for å aktivere en halv-automatisk deteksjonsfunksjon. Når du
trykker i nærheten av midt på markøren, plasseres registreringspunktet akkurat i midten.

Figur 28 

Trinn

1.
Trykk på smultringen i 3D-visningen i dialogboksen Registration Points.
Visningen endres til 3D-visning i full størrelse.

2.
Bruk pilene i visningen for å rotere 3D-modellen til ønsket smultringsformet markør vises
vendt forover.
MERK: Dette er nyttig hvis smultringen ikke ble rotert nok i Trinn 1.
 

3.
Trykk hvor som helst på den smultringsformede markøren direkte i visningen.
Registreringspunktet (indikert av et trådkors med ring rundt) hopper automatisk til midt på
den smultringsformede markøren.

4. I de aksiale, koronale og sagittale visningene, pass på at registre-
ringspunktet er plassert midt på den smultringsformede markøren.

MERK: Den halvautomatiske deteksjonsfunksjonen kan bare brukes i sammenheng med
kompatible markører (se side 20).
 

Sjekk posisjonen til hver smultringformede markør i de aksiale, koronale og sagittale
visningene.

Planlegge registreringspunkter
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Hvordan du skal legge til registreringspunkter manuelt

Du kan også planlegge en markør manuelt med funksjonen Add Point.

①

②

Figur 29 

Trinn

1. I den aksiale, koronale eller sagittale visningen plasserer du skjæringspunktet til de oran-
sje strekene ① nøyaktig der du ønsker å legge til en markør eller et landemerke.

2.
Trykk på Add Point.
Et rundt trådkors ② som representerer registreringspunktet, vises.

3. Om nødvendig, fininnstiller du posisjonen til registreringspunktet ved bruk av Reposition
(se side 70). 

Neste trinn

Du må registrere alle registreringspunkter etter at du har planlagt dem.

Trinn

Trykk på Proceed.
Programvaren ber deg om å registrere punktene ved bruk av ikke-sekvensiell eller sekvensiell
registrering (se side 72).
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5.2.4 Flere funksjoner for planlegging av registreringspunkter

Hvordan finne punkter

Med pil-knappene kan du finne og vise et bestemt registreringspunkt midt i visningen.

Trinn

Trykk på pilknappene for å veksle mellom de tilgjengelige registreringspunktene.
Registreringspunktet som er valgt, vises som et trådkort med ring rundt, midt i hver
visning.

Hvordan flytte på punkter

Med denne funksjonen kan du fininnstille plasseringen av et registreringspunkt som du har
planlagt.

Trinn

1. Bytt til ønsket registreringspunkt med piltastene.

2. I den aksiale, koronale eller sagittale visningen, plasser skjæringspunktet til de blå streke-
ne a nøyaktig der du ønsker å flytte registreringspunktet til.

3.
Trykk på Reposition.
Et rundt trådkors som representerer registreringspunktet, vises.

Hvordan slette punkter

Trinn

1. Bytt til ønsket registreringspunkt med piltastene.

2. Trykk Delete.

Hvordan gjenopprette innstillinger

Trinn

Trykk på Reset for å gjenopprette alle innstillinger til de som var definert da du først åpnet plan-
legging av Registration Points.

Zoom-knapper

Med zoom-knappene på verktøylinjen kan du endre forstørrelsen av bildene for bedre å kunne
undersøke plasseringen av et planlagt registreringspunkt. Du zoome rinn eller ut av de aksiale,
koronale og sagittale visningene med samme faktor. 3D-visningen påvirkes ikke.

Knapp Forklaring

Zoomer inn alle 2D-visninger.

Zoomer ut alle 2D-visninger.

Planlegge registreringspunkter
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Justere vindusinnstillinger

Funksjonen for vindusoppsett gir avanserte alternativer for å justere distribusjonen av gråverdien
så det er enklere å skille mellom beinstruktur og markør fra bløtvev.

Figur 30 

Trinn

1. Trykk på vindusoppsett-knappen i verktøylinjen for å åpne dialogboksen Win-
dowing.

2. Juster vindusoppsettinnstillingene som beskrevet på side 138.

3. Trykk på Accept for å bekrefte innstillingene.

MERK: Når du trykker på Reset, gjenopprettes innstillingene til de som er definert i dialogboksen
Windowing (se side 138).
 

Datasett-knapp

Alternativ

Trykk for å velge et annet pasientdatasett.

MERK: Hvis du velger et annet datasett etter at du har foretatt endringer i dialogboksen
Registration Points, lagres ikke disse endringene.
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5.3 Ikke-sekvensiell og sekvensiell registrering
5.3.1 Utføre ikke-sekvensiell registrering

Generell informasjon

Når bildesettet som er valgt for registrering inneholder planlagte registreringspunkter (enten
forhåndsplanlagt i iPlan eller planlagt i navigeringsprogramvaren ved bruk av Registration
Points Planning), ber programmet deg om å utføre ikke-sekvensiell registrering.
Med denne metoden kan du registrere punkter i en hvilken som helst rekkefølge.
MERK: Hvis plasseringen av registreringspunkter er tvetydig, eller hvis det er mer enn sju
registreringspunkter i bildesettet, ber programvaren deg om å utføre sekvensiell registrering (se
side 74).
 

Dialogboksen Registrering

Figur 31 

Hvordan registrere punkter

Trinn

1. Bruk pekeren/Softouch til å registrere punkter, ett punkt om gangen. Du kan registrere
punkter i en hvilken som helst rekkefølge.

2. Når du har registrert det forhåndsdefinerte antallet punkter som står øverst på dialogbok-
sen, trykker du på Proceed.

3. Bekreft registreringsnøyaktigheten i dialogboksen som åpnes (se side 76).

Hvordan veksle mellom registreringsmetoder

Alternativer

Trykk på Define Points for å legge til registreringspunkter eller detektere markører på nytt i bil-
desettet.
Dialogboksen Registration Points åpnes (se side 64).
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Alternativer

Trykk på Guide for å se plasseringen av markører i bildesettet og/eller utføre sekvensiell regi-
strering (registrere markører i rekkefølgen som er definert i programvaren).
Dialogboksen Patient Registration åpnes (se side 74).
MERK: Når du har trykket på Guide for å åpne sekvensiell registrering, må du starte registrerin-
gen fra begynnelsen. Markører du allerede har registrert, overføres ikke til sekvensiell registre-
ring.
 

Hvordan gjenta registrering

Trinn

Trykk på Try Again for å gjenta registreringen du nettopp har utført.

Hvis registreringen mislykkes

Hvis programvaren ikke kan fortsette på grunn av utilstrekkelig nøyaktighet, åpnes tilsvarende
dialogboks.

Alternativer

Trykk på Try Again for å gjenta registreringen.

Trykk på Proceed for å gjenta registrering ved bruk av sekvensiell registrering (se side 74).

Trykk på Cancel for å avslutte standard registrering for f.eks. å utføre registrering av overflateav-
stemming.
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5.3.2 Utføre sekvensiell registrering

Generell informasjon

Hvis bildesettet som er valgt for registrering inneholder mer enn syv registreringspunkter, eller
plasseringen av punktene er tvetydige, vil programvaren gi deg beskjed om å utføre sekvensiell
registrering.
Du må registrere markører/landemerker i rekkefølgen som er definert av programvaren.

Dialogboksen Registrering

①

②

Figur 32 

Nr. Komponent

① Gjeldende punkt som skal registreres, vises i visningene som trådkors med ring rundt.

②

Typen registrert punkt indikeres av teksten:
• Hvis registreringspunktet ble planlagt på forhånd i iPlan, er punktnavnet det samme

som definert i iPlan.
• Hvis registreringspunktet var planlagt i navigeringsprogramvaren, får punktet navnet

Reg Point med et unikt nummer.

Hvordan registrere punkter

Trinn

1. Bruk pekeren/Softouch til å registrere punkter, ett punkt om gangen, som angitt av pro-
gramvaren.

2. Hvis en markør / et landemerke ikke er tilgjengelig, f.eks. på grunn av de kirurgiske omgi-
velsene, trykker du på Skip og fortsetter til neste markør/landemerke.

3.
Om nødvendig, bruk zoom-knappene i verktøylinjen for å endre forstørrelsen
av bildene som vises, for at det skal bli lettere å undersøke plasseringen av en
planlagt markør.

4.
• Registrer det angitte minimumsantallet markører, og trykk deretter på Proceed, eller
• Registrer alle markører slik at programvaren automatisk fortsetter til det neste trinnet.

Ikke-sekvensiell og sekvensiell registrering
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Trinn

5. Bekreft registreringsnøyaktigheten i dialogboksen som åpnes (se side 76).

Hvordan veksle mellom registreringsmetoder

Alternativer

Hvis du vil legge til registreringspunkter eller velge bort markører i bildesettet, trykker du på Defi-
ne Points.
Dialogboksen Registration Points åpnes (se side 64).

Trykk på Guide for å bytte til ikke-sekvensiell registrering (registrere markører i en hvilken som
helst rekkefølge).
Dialogboksen for ikke-sekvensiell Patient Registration åpnes (se side 74).
MERK: Guide-knappen er bare tilgjengelig under sekvensiell registrering hvis det er sju markø-
rer eller mindre, og hvis markørposisjonene er tvetydige.
 

MERK: Når du har trykket på Guide for å åpne ikke-sekvensiell registrering, må du starte regi-
streringen fra begynnelsen. Markører du allerede har registrert, overføres ikke til sekvensiell re-
gistrering.
 

Hvordan gjenta registrering

Trinn

Trykk på Try Again for å gjenta registreringen du nettopp har utført.

Hvis registreringen mislykkes

Hvis programvaren ikke kan fortsette på grunn av utilstrekkelig nøyaktighet, åpnes tilsvarende
dialogboks.

Alternativer

Trykk på Try Again for å gjenta registreringen.

Trykk på Check Marker for å sjekke plasseringen av registreringspunkter.
Dialogboksen Registration Points åpnes (se side 64).

Trykk på Cancel for å avslutte standard registrering for f.eks. å utføre registrering av overflateav-
stemming.

STANDARD REGISTRERING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 75



5.4 Presisjonen av registreringen
5.4.1 Oversikt

Generell informasjon

Etter registrering viser programvaren avstemmingens beregnede presisjon i
verifiseringsdialogboksen. Dette utgjør det gjennomsnittlige avviket mellom de registrerte
markørene/landemerkene og den faktiske posisjonen av markørene/landemerkene i bildesettet.
Bruk denne informasjonen, i tillegg til en visuell verifisering av anatomiske landemerker, for å
bestemme den helhetlige presisjonen.

Resultater

Basert på det kalkulerte avviket, vil registreringen enten godkjennes eller ikke godkjennes.

Resultat Avvik

Registrering utløpt < 8,0 mm

Registreringen mislyktes > 8,0 mm

MERK: Vær oppmerksom på at presisjonen beregnet av programvaren bare gir informasjon om
hvor godt programvaren kunne avstemme punktene som er tatt opp med de planlagte markørene
og landemerkene. Denne verdien representerer ikke nødvendigvis den helhetlige feilen.
 

Redusert navigeringsnøyaktighet

For å sikre tilstrekkelig nøyaktighet, må skanningen (f.eks. CT, MR) være egnet for
stereotaktiske navigeringsprosedyrer (som beskrevet i skanningsprotokollen fra Brainlab).

På grunn av mulige forvrengninger i MR-bildesett, kan nøyaktigheten av navigeringen
reduseres ved interessepunktet, selv om registreringen er bekreftet på tilfredsstillende
måte.

Verifiser nøyaktighet i andre områder enn landemerker, og nær interesseregionen, da
navigeringsnøyaktigheten kan være kompromittert på grunn av feilpropagering. Hvis det er
en feil i én landemerkeposisjon, kan den feilen være større i senere landemerker under
kontroll av navigeringsnøyaktighet.

Presisjonen av registreringen
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5.4.2 Verifisere registreringsnøyaktighet

Hvordan verifisere registreringsnøyaktigheten

Programvaren viser dialogboksen Registration Verification når registreringen er fullført.

Figur 33 

Trinn

Hold pekeren til minst tre kjente anatomiske landemerker og bekreft at posisjonen på pekeren
som vises i bildevisningene tilsvarer det faktiske punktet på pasientens anatomi.
Når pekeren er innen 15 mm fra den beregnede overflaten, viser programvaren avviket (avstan-
den til overflaten) fra den virtuelle pekerspissen til overflaten.

MERK: Nøyaktigheten i interesseregionen kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert
på andre anatomiske landemerker. Hvis du vil estimere nøyaktigheten i interesseregionen, bruker
du verifiseringen av det anatomiske landemerket så vel som funksjonen med pålitelighetskart (se
side 79).
 

Neste trinn

Basert på den visuelle verifiseringen, gå frem som følger:

Alternativer

Hvis den bekreftede registreringen er akseptabel, trykker du på Accept.
Hovedskjermbildet åpnes og du kan starte navigering.
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Alternativer

Hvis den visuelle verifiserte registreringen ikke er tilstrekkelig, kan du:
• trykke på Try Again for å gjenta registreringen
• trykke på Details for å sjekke presisjonen til individuelle punkter og/eller foreta nytt opptak av

punkter som kan ha vært tatt opp på unøyaktig måte (se side 80)
MERK: Du kan også sjekke pekerens nøyaktighet i referanseenhetskjeglen som beskrevet på
side 143.
 

MERK: Hvis et avvik på mer enn 3 mm påvises under visuell verifisering, anbefaler vi at du vel-
ger Try Again eller Details og/eller sjekker pekerens nøyaktighet.
 

Hvis registreringen mislyktes, trykker du på Try Again for å gjenta registreringen.
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5.4.3 Verifisere nøyaktigheten med pålitelighetskart

Dialogboksen Registration Verification

②

①

Figur 34 
Pålitelighetskartet er basert på distribusjonen av registreringspunkter og deres beregnede avvik.
Bruk kartet til å evaluere registreringens pålitelighet i din interesseregion. Under måling av
nøyaktigheten i grønne områder, er det mer sannsynlig å ha den samme nøyaktigheten i andre
grønne områder, enn i gule eller ikke-fargede områder.

Nøyaktigheten i interesseregionen kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert
på hudens overflate. Du kan estimere nøyaktigheten i interesseregionen ved å kombinere
verifisering av anatomisk landemerke på hudoverflaten med pålitelighetskartet for
interesseregionen. Avgjør om interesseregionen ligger innenfor et akseptabelt område på
pålitelighetskartet.

Bekreft nøyaktighet på flere steder, spesielt på interesseregionen. Hvis ikke
interesseregionen er tilgjengelig, bekreft områder som ligger så nær interesseregionen
som mulig.

Kartet viser en estimert feilsannsynlighet i forhold til den beregnede avstemmingen, ikke i
forhold til absolutt nøyaktighet.

Vær oppmerksom på at selv om kartet viser god pålitelighet, betyr det ikke nødvendigvis at
avstemmingen er tilstrekkelig nøyaktig. Registreringsnøyaktigheten må verifiseres ved
anatomiske landemerker.

Hvordan få tilgang til avanserte egenskaper

Alternativer

Trykk på Last Solution ① for å veksle mellom gjeldende og tidligere registrering
(hvis det har blitt gjort endringer på registreringsresultatet i dialogboksen Details,
se side 80).

Trykk på ikonet ② for å aktivere pålitelighetskartet.
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5.4.4 Detaljert informasjon om nøyaktighet av registrering

Generell informasjon

Du kan også gjennomgå detaljert informasjon som viser presisjonen av hvert enkelt punkt som ble
registrert. Du kan se kombinasjonen av punkter som programvarealgoritmen brukte til å beregne
registreringen og resulterende presisjon. Programvaren kan f.eks. "ignorere" enkelte punkter der
presisjonen var svak.

Hvordan få tilgang til detaljert informasjon

Trinn

Trykk på Details i dialogboksen Registration Verification (se side 79).

Dialogboksen Detaljert

①

②

③

Figur 35 

Nr. Forklaring

① En liste som viser hvert registrerte punkt og avvikt mellom det registrerte punktet og den
punktets faktiske posisjon i bildesettet.

②

Kolonnen Consider viser hvilke punkter programvaren tok hensyn til i beregningen av
den helhetlige presisjonen:
• Avkrysningsmerke: Programvaren brukte det tilsvarende punktet
• Ingen avkrysningsmerke: Programvaren ignorerte det tilsvarende punktet fordi presisjo-

nen var utilstrekkelig
MERK: Hvis du hoppet over punkter under registreringen, vises dette med Skipped i ko-
lonnen Deviation.
 

③
Når du plasserer pekeren på hodeskallen, viser programvaren:
• avviket fra pekerspissen til punktet du tok opp under registrering (Acquired point)
• avviket fra pekerspissen til punktet planlagt i datasettet (Planned point)

Presisjonen av registreringen
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Gjennomgå individuelle punkter

Alternativer

Hold pekeren på et registrert punkt.
Programvaren viser avviket fra pekerspissen til punktene som er tatt opp og planlagt.

For å finne et spesifikt punkt trykker du på tilsvarende knapp i listen Item. Punktet vises midt på
bildevisningen.
Du kan også holde pekeren mot punktet i bildevisningen. Knappen for tilsvarende punkt blir så
aktivert.

Hvis du skal registrere et punkt på nytt (f.eks. hvis posisjonen til punktet som ble tatt opp helt
klart er feil, eller hvis avviket til det planlagte punktet er høyt), holder du pekeren Softouch mot
det aktuelle punktet og dreier på pekeren.

For å inkludere et "ignorert" punkt i nøyaktighetsberegningen trykker du på tilsvarende knapp på
listen Consider.
MERK: Hvis du inkluderer et punkt, kan nøyaktigheten av de andre punktene avta (indikert i ko-
lonnen Deviation). Hvis du f.eks. inkluderer et mindre nøyaktig punkt som ble tatt bak på hodet,
kan nøyaktigheten av beregningen av punktene tatt opp foran på hodet, reduseres.
 

Neste trinn

Alternativer

Trykk på Accept hvis du foretar endringer, f.eks. registrerer et punkt på nytt.
Programvaren åpner den forrige dialogboksen Registration Verification slik at du kan se gjen-
nom den helhetlige feilen.

Trykk på Cancel for å gå tilbake til forrige Registration Verification-dialogboks uten å lagre en-
dringer.
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6 REGISTRERING AV
OVERFLATEAVSTEMMING

6.1 Introduksjon til registrering av
overflateavstemming

6.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Med registrering av overflateavstemming, kan du anatomisk skanne viktige overflater av
pasientens hode ved bruk av Z-touch eller Softouch.
Programvaren bruker en algoritme for overflateavstemming som passer til pasientens anatomi, på
de preoperative CT/MR-bildene. Bare anatomiske overflatepunkter inkludert i CT/MR-bildesett kan
tas opp og brukes til algoritmen for overflateavstemming.
MERK: Pekeren kan også brukes til registrering av overflateavstemming, men for å oppnå best
resultat er det anbefalt å bruke Z-touch eller Softouch.
 

Før du starter

Kontroller at pasientens anatomi ikke har endret seg på grunn av skanningen (f.eks. hovne
områder i ansiktet eller forskyvning av huden på grunn av en annen pasientposisjon). Dette
resulterer i feil registrering og navigering.

Verifiser at registreringsenheten (Z-touch/Softouch) fungerer som den skal.

Fordeler med registrering av overflatelavstemming

• Hudforskyvning reduseres (ved bruk av Z-touch eller Softouch)
• CT/MR-markører er ikke påkrevd

Metoder for overflateavstemming

Metode Forklaring

Z-touch Z-touch avgir en infrarød laserstråle som gjenkjennes av kameraet. Du tar
opp punkter ved å skanne pasientens hode.

Softouch
Softouch er en elektronisk peker med huddeteksjonssensor. Et infrarødt sig-
nal avgitt fra Softouch gjør at kameraet registrerer punktet i det øyeblikket
pekeren berører huden. 
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Metode Forklaring

Kombinere Z-
touch og Sof-
touch

Du kan bruke både Z-touch- og Softouch-punktbildeopptak i kombinasjon
med hverandre. Dette er nyttig hvis karakteristiske overflateavstemmings-
punkter ikke er tilgjengelige med Z-touch (f.eks. nødvendige områder dekket
av hår eller steder der det infrarøde laserpunktet ikke kan detekteres av ka-
meraet).
Du kan veksle mellom registreringsmoduser ved å holde instrumentet i ka-
meraets synsfelt.

Veiledet registre-
ring

Utfør programvareveiledet registrering av overflateavstemming, basert på
anatomiske landemerker og pasientposisjonen i forhold til kameraet.

Krav til bildesett

• Bildesettet må inneholde området som skal tas opp på pasientens anatomi, inkludert hele
nesen.

• Bildesettet skal ha maks. snittykkelse på 2 mm.
• Bruk MR T1-, CT- eller CTa-bildesett for å oppnå best kvalitet på registreringen.
• Når du bruker MR T2-bildesett, kan det gi dårligere kvalitet på registreringen.

MERK: Se skanningprotokollen gitt av Brainlab for informasjon om bildesett som er egnet for
registrering av overflateavstemming.
 

MERK: Det er anbefalt først å utføre registrering av overflateavstemming i MR- eller CT-datasett
først, og deretter bruke automatisk bildefusjon til å fusjonere andre bildetyper. Registrering av
overflateavstemming er ikke kompatibelt med rotasjonsangiografi, C-arm eller DVT-datasett.
 

MERK: CT-skanninger antas å være kodet i 12-bits Hounsfield-enheter.
 

Visning av overflateavstemmingspunkter

• Overflateavstemmingspunkter tatt opp med Z-touch, vises i rødt.
• Overflateavstemmingspunkter tatt opp med Softouch, vises i blått.

Introduksjon til registrering av overflateavstemming
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6.1.2 Arbeidsflytalternativer for registrering av overflateavstemming

Oversikt over standard arbeidsflyt

I denne arbeidsflyten registrerer du pasienten ved bruk av Softouch eller Z-touch, og fortsetter
deretter direkte til verifisering.

Arbeidsflyt Se

1. Åpne dialogboksen Registration Selection og velg Surface Matching. Side 86

2. Verifiser overflaten til 3D-rekonstruksjonen. Side 87

3. Juster terskelen eller bildesettet om nødvendig. Side 88

4. Ta opp overflateavstemmingspunkter ved bruk av Softouch eller Z-touch. Side 90

5. Verifiser registreringsnøyaktigheten. Side 99

MERK: Når som helst under registrering kan du aktivere den veiledede arbeidsflyten som
beskrevet nedenfor.
 

Oversikt over veiledet arbeidsflyt

I denne arbeidsflyten veileder programvaren deg gjennom registrering basert på anatomiske
landemerker og pasientposisjonen i forhold til kameraet.

Arbeidsflyt Se

1. Åpne dialogboksen Registration Selection og velg Surface Matching. Side 86

2. Verifiser overflaten til 3D-rekonstruksjonen. Side 87

3. Juster terskelen eller bildesettet om nødvendig. Side 88

4. Trykk på Guide, og ta opp tre anatomiske landemerker i henhold til veiled-
ningen i programvaren. Side 95

5. Ta opp overflateavstemmingspunkter ved bruk av Softouch eller Z-touch. Side 90

6. Verifiser registreringsnøyaktigheten. Side 99
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6.2 Aktivere registrering av overflateavstemming
6.2.1 Velg registrering og verifiser overflaten som kan skannes

Hvordan aktivere

Figur 36 

Trinn

1. Trykk på Register på menylinjen.

2.
Trykk på Surface Matching i dialogboksen Registration Selection.
Dialogboksen for registrering åpnes.

Dialogboksen Patient Registration

Når du aktiverer en registrering, velger programmet automatisk det beste bildesettet for
registreringen. En 3D-rekonstruksjon av bildesettet vises i dialogboksen Patient Registration.

①

②

③

④

⑤

Figur 37 

Aktivere registrering av overflateavstemming
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Nr. Komponent

①

Det grønne feltet på 3D-modellen indikerer det ideelle området for å ta opp overflateav-
stemmingspunkter.
Animasjonen viser hvordan du skal flytte instrumentet over overflaten for å oppnå best re-
sultater.

② 3D-rekonstruksjon basert på bildesettet. Du kan bruke dette til å verifisere overflaten (se
side 87).

③ Trykk på verktøyknappen for å justere terskelinnstillingene for bildesettet, eller for å velge
et annet bildesett for registreringen (se side 88).

④ Trykk på Guide for å aktivere en avansert veiledet registreringsmodus (se side 95).

⑤

Typen registrering som er aktivert (Z-touch eller Softouch) avhenger av instrumentet
som er synlig for kameraet.
MERK: Hvis programvaren ikke detekterer Softouch på ti sekunder, aktiveres Z-touch-
registrering.
 

Verifisere 3D-overflaten

Før du starter registrering, skal du undersøke overflaten av 3D-rekonstruksjonen for å avgjøre om
den er egnet for registrering av overflateavstemming. Du skal sjekke følgende:
• Ansiktets overflate skal være klart synlig.
• Hudens overflate skal være glatt uten rift eller større artefakter.
• 3D-rekonstruksjonen skal se ut som pasienten.
• Se etter slanger, tape og andre enheter som kan ha forandret utseendet av ansiktet siden

pasienten ble skannet.
Hvis kvaliteten på overflaterekonstruksjonen må forbedres, kan du gjøre dette ved å justere
terskelen (se side 88).
MERK: Vær oppmerksom på at det kan ha oppstått hudforskyvning under skanning på grunn av
enheten som holder pasienten festet.
 

Sjekk hudterskelen før du utfører registrering av overflatelavstemming. En feil
hudterskeldisplay kan føre til lite nøyaktig registrering. Hudterskelen skal kun justeres når
det er nødvendig.
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6.2.2 Justere terskelinnstillinger og valg av bildesett

Generell informasjon

Det er avgjørende at hudens overflate vises riktig for optimale avstemmingsresultater. Med
programvaren kan du justere terskelinnstillingene for å definere en densitetsverdi (Hounsfield-
enheter for CT-bildesett og råverdier for MR-bildesett) for bløtvev ved å justere
terskelglideknappen til hele overflaten av huden vises.
Med programvaren kan du også velge et annet bildesett hvis du ikke vil fortsette med
registreringen ved hjelp av bildesettet som er valgt av programvaren.
MERK: Hvis du endrer terskelen eller velger et nytt bildesett, vil eventuelle tidligere utførte
registreringer mistes.
 

Hvordan få tilgang

Trinn

Trykk på verktøyknappen for å åpne fanene Skin Threshold og Image Set.

Hvordan justere terskelen

Figur 38 

Trinn

1. Trykk på fanen Skin Threshold.

2. Juster terskelinnstillingene som beskrevet på side 138.

3. Bruk pilene i bildevisningen for å bla gjennom snittene for å sjekke innstillingene.

4.
Trykk på Accept for å bruke endringene.
Programvaren beregner på nytt den tredimensjonelle rekonstruksjonen i dialogboksen
Patient Registration i henhold til de definerte innstillingene.

Aktivere registrering av overflateavstemming
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Hvordan velge et bildesett

Figur 39 

Trinn

1. Trykk på fanen Image Set.

2. Velg bildesettet som skal brukes til registrering.

3. Om nødvendig justerer du innstillingene i fanen Skin Threshold (se side 88).

4.
Trykk på Accept for å bekrefte valget.
MERK: Hvis du allerede har utført registrering av overflateavstemming, vil registreringen
bli forkastet når du velger et annet bildesett.
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6.3 Softouch-registrering
6.3.1 Utføre Softouch-registrering

Før du starter

Les nøye gjennom kapittelet Softouch i Brukerveiledning for instrument.

Vær oppmerksom på at hvis du slår på Softouch for første gang innenfor kameraets
synsfelt, blir et punkt automatisk tatt opp. Hvis punktet tas opp utenfor pasientens kropp,
kan dette føre til en registreringsfeil. Slå Softouch på utenfor kameraets synsfelt for å
unngå dette.

Retningslinjer for punkttaking

• Ikke bruk Softouch på bløtvev eller områder som kan forskyves i forhold til CT-/MR-
skanningen (f.eks. løs hud, haken).

• Vanligvis er alle (bein) strukturer med en overflate som ikke vanligvis endres under narkose,
egnet for punkttaking.

• For å sikre optimal nøyaktighet, ta opp punkter på begge sider av pasientens ansikt.

For å unngå hudforskyvning, må Softouch bare såvidt være borti pasientens hud under
punktopptak.

Beveg Softouch sakte under punktopptak, for å sikre nøyaktig punktopptak.

Hvordan utføre registrering

Figur 40 

Trinn

1.
Hold Softouch i kameraets synsfelt.
MERK: Påse at punktene tas opp 1,2–1,8 m fra kameraet. Hvis du tar opp punkter mer
enn 2,2 m fra kameraet, vises en advarsel.
 

Softouch-registrering
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Trinn

2.

Berør forsiktig et punkt på pasienten med spissen på Softouch, og hold instrumentet ro-
lig.
Punkttakingen indikeres med et "pip" og en fremdriftssøyle.
MERK: Programmet avgir en høyere tone når fremdriftssøylen kommer midtveis.
 

3.
Når punkttaking er fullført, fortsetter programmet til verifisering.
Bekreft registreringsnøyaktigheten i dialogboksen som åpnes (se side 99).

Hvis ikke en avstemming finnes

Hvis programmet ikke kan fortsette på grunn av utilstrekkelige overflateavstemmingsresultater,
aktiveres registrering i veiledet modus. Du får da beskjed om å ta opp tre anatomiske landemerker
(se side 95).
Når landemerkene er tatt opp, beregner programmet registreringen på nytt og fortsetter til
verifisering.

Flere alternativer

Alternativer

Trykk på Start Again for å starte registreringen fra begynnelsen.
Alle punkter som allerede er tatt opp slettes.

Trykk på Guide (se side 95) for å aktivere en arbeidsflyt der programmet veileder deg gjennom
registrering basert på anatomiske landemerker og pasientens posisjon i forhold til kameraet.
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6.4 Z-touch-registrering
6.4.1 Utføre Z-touch-registrering

Før du starter

Les nøye gjennom kapittelet Z-touch i Brukerveiledning for instrument, inkludert
sikkerhetshensynene.

Klargjør en pasient

Før du retter laserstrålen mot pasienten, må du lukke pasientens øyne og tape dem igjen
med ikke-reflekterende tape.
MERK: Pass på at tapen ikke fører til deformering av huden og at tilgang til anatomiske viktige
områder er sikret.
 

Kameraets synsfelt

Under bildetaking:
• Den infrarøde lasersensoren og laserpunktet må være synlig for kameraet.
• Hold andre infrarøde kilder utenfor kameraets synsfelt.
• Hold Softouch utenfor kameraets synsfelt, da programmet går automatisk over til Softouch-

modus så snart Softouch vises i kameraets synsfelt.

Hold andre infrarøde kilder utenfor kameraets synsfelt, da dette kan hindre at kameraet ser
Z-touch-laserpunktet.

Forsiktig punktopptak

Ta kun opp punkter på pasientens hud med Z-touch. Vær forsiktig så det ikke tas opp
punkter som f.eks. teip eller slanger.

Z-touch-registrering
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Hvordan utføre registrering

Figur 41 

Trinn

1.
Hold Z-touch i kameraets synsfelt.
MERK: Påse at punktene tas opp 1,2–1,8 m fra kameraet. Hvis du tar opp punkter mer
enn 2,2 m fra kameraet, vises en advarsel.
 

2.
Slå på den synlige laserstrålen ved å trykke (og holde inne) det første nivået på to-trinns-
bryteren.
Den synlige laseren vises som et rødt punkt.

3.
Aktiver den infrarøde laserstrålen ved å trykke (og holde inne) det andre nivået på bryte-
ren.
En grønn LED-lampe viser at laseren er aktiv.

4.

Bruk animasjonen som retningslinje, og flytt Z-touch-laseren langsomt over interesseom-
rådet (indikert i grønt på 3D-modellen).
MERK: Hold Z-touch vinkelrett mot den skannede overflaten slik at laserstrålen treffer
huden som et punkt. Elliptiske punkter kan føre til feil beregning.
 

5.
Punktopptaket indikeres med et "pip" og en fremdriftssøyle.
MERK: Programmet avgir en høyere tone når fremdriftssøylen kommer midtveis.
 

6.
Når punkttaking er fullført, fortsetter programmet til verifisering.
Bekreft registreringsnøyaktigheten i dialogboksen som åpnes (side 99).

Hvis ikke en avstemming finnes

Hvis programmet ikke kan fortsette på grunn av utilstrekkelige overflateavstemmingsresultater,
aktiveres registrering i veiledet modus. Du får da beskjed om å ta opp tre anatomiske landemerker
(se side 95).
Når landemerkene er tatt opp, beregner programmet registreringen på nytt og fortsetter til
verifisering.
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Flere alternativer

Alternativer

Trykk på Start Again for å starte registreringen fra begynnelsen.
Alle punkter som allerede er tatt opp slettes.

Trykk på Guide (se side 95) for å aktivere en arbeidsflyt der programmet veileder deg gjennom
registrering basert på anatomiske landemerker og pasientens posisjon i forhold til kameraet.

Z-touch-registrering
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6.5 Veiledet registrering
6.5.1 Bruke veiledet registrering

Generell informasjon

Du kan aktivere en veiledet arbeidsflyt når som helst under registrering ved bruk av Softouch og
Z-touch. Veiledet registrering av overflateavstemming er nyttig hvis du ikke er sikker på hvordan
du best kan fortsette med registreringen, eller hvis du vil kombinere bruken av kjente landemerker
med beregning av overflateavstemming.
De veiledede registreringspunktene er som følger:
1. Bruk pekeren eller Softouch til først å registrere tre av fire mulige anatomiske landemerker i

rekkefølgen nedenfor:
- cantus laterale, høyre
- nasion
- cantus laterale, venstre
- protuberantia occipitalis externa

2. Programvaren beregner posisjonen til kameraet i forhold til punktene du kunne få tilgang til, og
bestemmer hvordan du skal fortsette med registreringen (f.eks. foreslår hvor du skal ta opp
resten av overflateavstemmingspunktene).

Hvordan aktivere veiledet registrering

Trinn

Trykk på Guide i dialogboksen Patient Registration.
Du får beskjed om å ta opp de indikerte anatomiske landemerkene.

Hvordan ta opp anatomiske landemerker

①

Figur 42 
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Trinn

Programmet viser det første landemerket som skal tas opp. Programvaren ber brukeren
om å ta opp canthus lateralis høyre ①.
Hold pekerspissen mot landemerket og drei pekeren langsomt mens du holder spissen på
plass.
Programvaren gir beskjed om neste landemerke.

2. Andre og tredje landemerker tas opp på samme måte.

3.

Hvis ikke et landemerke kan fås tilgang til på grunn av f.eks. den kirurgiske
innstillingen, trykker du på denne knappen for å hoppe over landemerket og
fortsette til neste.
MERK: Totalt tre landemerker må tas opp.
 

Beregning av registrering

Når du har tatt opp tre landemerker, beregner programmet kameraets posisjon basert på
punktenes plassering, og bruker informasjonen for å bestemme hvor resten av
overflateavstemmingspunktene skal tas.
Dialogboksen Patient Registration gir veiledning i hvordan du best kan fortsette med registrering
av overflateavstemming, avhengig av gjeldende situasjon.

②

①

③

Figur 43 

Nr. Komponent

① Teksten viser hvor på pasienten du skal fokusere punkttakingen.

②

Animasjonen og det grønne området på 3D-modellen viser hvor på pasienten du skal ta
opp punktene.
MERK: Basert på pasientsynligheten, dvs. pasientens retning til kameraet, anbefaler pro-
gramvaren på hvilken side av ansiktet og i hvilke områder det skal tas opp punkter.
 

③ Hvis du startet prosedyren med overflateavstemming før du trykket på Guide, vises alle
punkter du allerede har tatt opp som kuler på 3D-rekonstruksjonen.

Hvordan fortsette med veiledet registrering

Trinn

1. Bruk animasjonen som retningslinje, og flytt Z-touch-laseren langsomt over interesseom-
rådet (indikert i grønt på 3D-modellen).

Veiledet registrering
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Trinn

2.
Punktopptaket indikeres med et "pip" og en fremdriftssøyle.
Når du tar opp punkter, indikeres de av kuler på 3D-rekonstruksjonen.

3. Bekreft registreringsnøyaktigheten i dialogboksen som åpnes (se side 99).

Hvis ikke en avstemming finnes

Hvis en avstemming heller ikke finnes under veiledet registrering, kan følgende meldinger vises:

Alternativer

Hvis et opptak av et landemerke ikke er nøyaktig nok, beregner programvaren registreringen på
nytt med mindre restriktive retningslinjer for posisjonering av landemerker:

Følgende dialogboks vises hvis du fortsatt ikke finner noen avstemming:

• Trykk på Start Again for å starte registreringen fra begynnelsen. Alle punkter som allerede er
tatt opp, vil bli forkastet.

• Trykk på More Points for å gå tilbake til gjeldende løsning for overflateavstemming. Dialog-
boksen Patient Registration åpnes, der du kan ta opp så mange punkter du tror trengs for å
oppnå bedre registrering.
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Hvis Z-touch-registrering ikke kan utføres

Alternativ

Hvis pasientens ansikt ikke er synlig nok for at kameraet kan aktivere en egnet Z-touch-registre-
ring, får du beskjed av programmet om å bytte for å fortsette registreringen ved bruk av Sof-
touch (tilgjengelighet avhenger av programvarelisensen).

Deaktivere veiledet registrering

Under veiledet registrering lyser Guide-knappen gult for å vise at den er aktivert. Du kan når som
helst trykke på Guide for å deaktivere veiledede funksjoner.
Når Guide deaktiveres, tas ikke kameraets posisjon i betraktning lenger, og kulene vises ikke
lenger i 3D-rekonstruksjonen. Du kan fortsette med standard registreringsprosedyre (der de tre
anatomiske landemerkene som er tatt opp ikke brukes til å beregne avstemmingen).
Veiledet registrering kan aktiveres på nytt ved å trykke på Guide igjen.
MERK: Landemerkene kan tas opp på nytt etter et langt klikk på Guide.
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6.6 Presisjon ved registrering av
overflateavstemming

6.6.1 Oversikt

Generell informasjon

Etter registrering viser programvaren verifiseringsdialogboksen.

Registreringsresultater

Resultat Avvik

Registrering utløpt < 2,5 mm

Registreringen mislyktes > 2,5 mm

MERK: Vær oppmerksom på at presisjonen beregnet av programvaren bare gir informasjon om
hvor godt programvaren kunne avstemme punktene som ble tatt opp, med pasientdataene.
Denne verdien representerer ikke nødvendigvis den helhetlige feilen.
 

Redusert navigeringsnøyaktighet

For å sikre tilstrekkelig nøyaktighet, må skanningen (f.eks. CT, MR) være egnet for
stereotaktiske navigeringsprosedyrer (som beskrevet i skanningsprotokollen fra Brainlab).

På grunn av mulige forvrengninger i MR-bildesett, kan nøyaktigheten av navigeringen
reduseres ved interessepunktet, selv om registreringen er bekreftet på tilfredsstillende
måte.

Verifiser nøyaktighet i andre områder enn landemerker, og nær interesseregionen, da
navigeringsnøyaktigheten kan være kompromittert på grunn av feilpropagering. Hvis det er
en feil i én landemerkeposisjon, kan den feilen være større i senere landemerker under
kontroll av navigeringsnøyaktighet.
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6.6.2 Verifisere presisjonen: Standardprosedyre

Hvordan verifisere registreringsnøyaktigheten

Programvaren viser dialogboksen Registration Verification når registreringen er fullført.

Figur 44 

Trinn

Hold pekeren til minst tre kjente anatomiske landemerker og bekreft at posisjonen på pekeren
som vises i bildevisningene tilsvarer det faktiske punktet på pasientens anatomi.
Når pekeren er innen 15 mm fra den beregnede overflaten, viser programvaren avviket (avstan-
den til overflaten) fra den virtuelle pekerspissen til overflaten.

MERK: Nøyaktigheten i interesseregionen kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert
på hudens overflate. Hvis du vil estimere nøyaktigheten i interesseregionen, bruker du
verifiseringen av det anatomiske landemerket så vel som funksjonen med pålitelighetskart (se
side 103).
 

Verifiser overflateavstemmingsnøyaktighet på flere anatomiske landemerker (f.eks. nasion,
de mest laterale punkter). Hvis du utfører f.eks. en posterior fossa-prosedyre, pass på at du
verifiserer nøyaktigheten bak på hodet.

Neste trinn

Basert på den visuelle verifiseringen, gå frem som følger:

Alternativer

Hvis den bekreftede registreringen er akseptabel, trykker du på Accept.
Hovedskjermbildet åpnes og du kan starte navigering.

Hvis den bekreftede registreringen er uakseptabel, trykker du på Improve.
Programvaren starter veiledet registrering (se side 95). Da kan du kombinere den beregnede
overflateavstemmingen med anatomiske landemerker (hvis ikke de allerede er tatt opp). Deretter
kan du ta opp så mange flere overflatepunkter du vil. Alle overflatepunkter som er tatt opp tidli-
gere beholdes, og tas med i beregningen.

Hvis registreringen ikke er tilstrekkelig, og/eller hvis du vil kontrollere informasjonen nærmere
ved bruk av avanserte alternativer, se side 102.

MERK: Hvis et avvik på mer enn 3 mm påvises under visuell verifisering, er det anbefalt at du
velger Improve og/eller sjekker pekerens nøyaktighet.
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Hvis ikke en avstemming finnes

Hvis du trykket på knappen Improve og du ikke finner noen avstemming etter at du har tatt opp
flere overflateavstemmingspunkter, vises følgende dialogboks:

Figur 45 

Alternativer

Trykk på Last Solution for å gå tilbake til forrige registreringsløsning.
Ytterligere punkter forkastes, og forrige registrering åpnes.

Trykk på Cancel for å slette de andre overflateavstemmingspunktene.
Dialogboksen lukkes.

Trykk på Start Again for å starte registreringen fra begynnelsen.
Alle punkter som allerede er tatt opp slettes.

Flere alternativer

Følgende alternativer er tilgjengelige i dialogboksen Registration Verification:

Alternativer

Trykk på Last Solution for å veksle mellom gjeldende og forrige registrering (hvis du endret en
registrering).

Trykk på denne knappen for å verifisere registreringen ved bruk av avanserte funksjo-
ner (se side 102).
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6.6.3 Bekrefte nøyaktighet: Avanserte funksjoner

Dialogboksen Registration Verification

②

①

Figur 46 
Kartet er basert på fordelingen av overflateavstemmingspunkter og deres beregnede avstand til
hudens overflate.
Bruk kartet til å evaluere registreringens pålitelighet i din interesseregion. Under måling av
nøyaktigheten i grønne områder, er det mer sannsynlig å ha den samme nøyaktigheten i andre
grønne områder, enn i gule eller ikke-fargede områder.

Nøyaktigheten i interesseregionen kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert
på hudens overflate. Du kan estimere nøyaktigheten i interesseregionen ved å kombinere
verifisering av anatomisk landemerke på hudoverflaten med pålitelighetskartet for
interesseregionen. Avgjør om interesseregionen ligger innenfor et akseptabelt område på
pålitelighetskartet.

Bekreft nøyaktighet på flere steder, spesielt på interesseregionen. Hvis ikke
interesseregionen er tilgjengelig, bekreft områder som ligger så nær interesseregionen
som mulig.

Kartet viser en estimert feilsannsynlighet i forhold til den beregnede avstemmingen, ikke i
forhold til absolutt nøyaktighet.

Vær oppmerksom på at selv om kartet viser god pålitelighet, betyr det ikke nødvendigvis at
avstemmingen er tilstrekkelig nøyaktig. Registreringsnøyaktigheten må verifiseres ved
anatomiske landemerker.

Hvordan få tilgang til avanserte egenskaper

Alternativer

Trykk på Last Solution ① for å veksle mellom gjeldende og forrige registrering
(hvis du har endret en registrering).

Trykk på ikonet ② for å aktivere pålitelighetskartet.

Presisjon ved registrering av overflateavstemming
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6.6.4 Verifisere nøyaktighet med avanserte funksjoner

Del 1: Direkte innretting

Trinn

1.
Sjekk den generelle nøyaktigheten ved å holde pekeren mot kjente anatomiske landemer-
ker. Sjekk at posisjonen som vises på skjermen tilsvarer den faktiske posisjonen på pa-
sientens hodeskalle.

2.

• Fortsett til Del 2 hvis innrettingen er akseptabel.
• Bruk følgende alternativer hvis innrettingen er uakseptabel:

- Trykk på Improve og ta opp flere overflatepunkter, eller kombiner den beregnede
overflateavstemmingen med anatomiske landemerker (hvis ikke de allerede er tatt
opp).

- Juster innstillingene for hudterskel (se side 88). Deretter beregnes registreringen på
nytt i henhold til den nye terskelen.

Del 2: Sjekk avstanden til punktene

Trinn

1. Hold pekeren mot forskjellige punkter på pasientens hodeskalle og sjekk avviket som vi-
ses (avstand til overflaten) i visningen basert på gjeldende pekerposisjon.

2.
• Fortsett til Del 3 hvis avstandene som vises er akseptable.
• Hvis avstandene som vises indikerer uakseptable unøyaktigheter, forbedrer du registre-

ringen eller justerer terskelen som beskrevet i Del 1.

Del 3: Kontroller pålitelighetskartet

Nøyaktigheten i interesseregionen kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert på
hudens overflate. Du kan estimere nøyaktigheten i interesseregionen ved å kombinere verifisering
av anatomisk landemerke på hudoverflaten med pålitelighetskartet for interesseregionen. Avgjør
om interesseregionen ligger innenfor et akseptabelt område på pålitelighetskartet.

Trinn

1. Hold pekeren mot pasientens hodeskalle, så nær interesseregionen som mulig og se over
pålitelighetskartet i aksial, koronal og sagittal visning.

2. Sjekk avstanden til overflaten som vises. Prøv å unngå forskyvning av huden.

3.

• Hvis interesseregionen er innenfor et akseptabelt område av kartet, trykker du på Ac-
cept for å bekrefte nøyaktigheten.

• Hvis avstandene som vises indikerer uakseptable unøyaktigheter, forbedrer du registre-
ringen eller justerer terskelen som beskrevet i Del 1.

Del 4 (valgfritt): Løsninger for bytting

Hvis du endret registreringen, kan du veksle mellom endret og forrige registrering for å
sammenligne dem.

Trinn

1. Trykk på Last Solution for å veksle mellom registreringsløsningene.

2. Se gjennom hver registrering ved å utføre Del 1–3 som tidligere beskrevet.
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Trinn

3.

• Hvis én av løsningene er akseptabel, trykker du på Accept for å bekrefte nøyaktigheten
av den valgte registreringen og verifiserer deretter nøyaktigheten ved bruk av pålitelig-
hetskartet.

• Hvis avstandene som vises indikerer uakseptable unøyaktigheter, forbedrer du registre-
ringen eller justerer terskelen som beskrevet i Del 1.

Presisjon ved registrering av overflateavstemming
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7 REGISTRERING AV
INTRAOPERATIVE
LANDEMERKER

7.1 Introduksjon
7.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Hvis du allerede har utført registrering (standard eller overflateavstemming), er det anbefalt å ta
opp intraoperative landemerker som kan registreres når som helst under kirurgi.
MERK: Hvis du ikke har navigert noen instrumenter på ti minutter, vises dialogboksen Register
Intraoperative Landmarks automatisk, slik at du kan ta opp punkter.
 

Hvis det er nødvendig med intraoperativ registrering, ta opp de intraoperative
landemerkene etter den første registreringen. Dette er den eneste måten å registrere en
drapert pasient på nytt på, hvis f.eks. referanseenheten er utilsiktet flyttet.

Oversikt over arbeidsflyt

Arbeidsflyt

1. Utfør første registrering (enten standard eller overflateavstemming).

2. Hvis intraoperativ registrering kreves, åpner du dialogboksen Registration Selection og
velger Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Velg bildesettet (hvis mer enn ett er tilgjengelig).

4. Definer de intraoperative landemerkene.

5. Åpne dialogboksen Registration Selection og velg Register Intraoperative Land-
marks.

6. Registrer de intraoperative landemerkene.

7. Verifiser registreringens nøyaktighet.
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7.1.2 Registreringsinstrumenter og programvareveiledning

Registreringsinstrumenter

Du kan utføre intraoperativ registrering av landemerker med pekeren eller Softouch.
Landemerker tas opp / registreres ved å holde spissen på pekeren eller Softouch mot et
landemerke og langsomt dreie pekeren mens spissen holdes på plass.

Unngå hudforskyvning

Når du registrerer intraoperative landemerker, må du holde pekeren eller Softouch vinkelrett mot
landemerket. Da unngås utilsiktet hudforskyvning som skyldes instrumentets kraft.

Sikkerhetshensyn

Velg landemerkene som skal registreres med omhu. Når du bruker pekeren for registrering,
pass på at pekerspissen ikke skader pasienten. Blodkar, øyne, osv. er ikke egnet for
registrering av landemerke.

Flytt Softouch eller pekeren sakte når du tar opp punkter, for å sikre at punktene tas
nøyaktig.

Visuelle programvaresymboler

Antallet intraoperative landemerker som kan registreres vises av sfærer i
registreringsdialogboksen.

Figur 47 

Sfærens farge Indikasjon

Blå Landemerke er registrert.

Svart Landemerket er ikke registrert enda.

Lydsignaler fra programvaren

Programvaren avgir en pipelyd hver gang du registrerer et landemerke.
Hvis du prøver å registrere et punkt som allerede er registrert, avgir programmet en mer
lavfrekvent pipelyd og registrerer ikke punktet på nytt.

Visning av intraoperative landemerker

Alle landemerker som planlegges intraoperativt i navigeringsprogramvaren, vises i blått på
skjermbildet.
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7.2 Ta opp og registrere intraoperative landemerker
7.2.1 Ta opp intraoperative landemerker

Hvordan aktivere bildetaking

Figur 48 

Trinn

1. Trykk på Register på menylinjen.

2.
Trykk på Acquire Intraoperative Landmarks i dialogboksen Registration Selection.
Dialogboksen for innhenting åpnes.

Hvordan ta opp landemerker

Figur 49 
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Trinn

1.

Definer landemerkene ett og ett, og pass på at du definerer punkter som enkelt kan iden-
tifiseres under registrering. Landemerker som er tatt opp vises i blått.
Bruk de forstørrede visningene (nedre visninger) for å zoome inn på bildene.
Du må definere minst fire landemerker. Maks. syv kan defineres.

2. Når minst fire landemerker er definert, trykker du på Proceed for å gå tilbake til hoved-
skjermbildet.

MERK: Når du trykker på Delete, fjernes det landemerket som sist ble tatt opp.
 

Ta opp og registrere intraoperative landemerker
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7.2.2 Registrere intraoperative landemerker

Hvordan aktivere registrering

Figur 50 

Trinn

1. Trykk på Register på menylinjen.

2.
I dialogboksen Registration Selection trykker du på Register Intraoperative Land-
marks (tilgjengelig når du har tatt opp intraoperative landemerker).
Dialogboksen for registrering åpnes.

Hvordan registrere intraoperative landemerker

Figur 51 
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Trinn

1.

Registrer landemerkene i rekkefølgen som er definert av programvaren. Gjeldende lande-
merke som skal registreres, vises i visningene som trådkors med ring rundt.
Drei spissen på pekeren eller Softouch i hvert landemerke, ett etter ett, som angitt av
programvaren.
MERK: Bare landemerker som ble tatt opp ved bruk av funksjonen Acquire Intraoperati-
ve Landmarks, kan brukes til nyregistrering.
 

2. Hvis et landemerke ikke er tilgjengelig, trykker på Skip og fortsetter til neste landemerke.

3.
• Registrer minst fire landemerker, og trykk på Proceed, eller
• Registrer alle landemerker slik at programvaren automatisk fortsetter til det neste trin-

net.

4. Bekreft registreringsnøyaktigheten i dialogboksen som åpnes (se side 76).

Nøyaktighet

En intraoperativ nyregistrering vil kanskje ikke være like nøyaktig som den første
(preoperative) registreringen, da feilene fra begge registreringer er slått sammen. Sjekk
nøye den intraoperative re-registreringen ved å holde pekeren til kjente anatomiske
landemerker og sjekke posisjonen som vises på skjermbildet.

Hvis du sletter intraoperative landemerker, vil du kanskje ikke kunne registrere pasienten
på nytt hvis den første registreringen går tapt (f.eks. hvis en referanseenhet flyttes). I dette
tilfellet kan ikke navigeringen fortsette, og registreringen må startes på nytt.
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8 KONFIGURERE
VISNINGER

8.1 Navigeringsvisninger
8.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Når du starter programvaren, viser navigeringsskjermbildet pasientens anatomiske informasjon i
tredimensjonelle, aksiale, koronale og sagittale visninger på skjermbildet. Du kan konfigurere
hovedskjermbildet som beskrevet på side 116.

Figur 52 

Programvareytelse

Hvor rask programvaren er, avhenger av det viste 3D-innholdet (3D-visninger, 3D-display
av instrumenter, punkter og baner) og antall objekter og deres kompleksitet. For å evaluere
programvarens oppdateringshastighet, kan du sammenligne bevegelsen av det aktuelle
instrumentet og instrumentfremstillingen som vises. Hvis navigeringsdisplayet er tregt,
hold synlig data på et minimum.

Bildekvalitet

Bildene interpoleres og kan være forskjellig fra, eller synes å ha høyere oppløsning enn de
opprinnelige skanningene. Informasjon fra tilstøtende planer kan vises i gjeldende
rekonstruksjonsplan. I tillegg kan aksiale, koronale og sagittale rekonstruksjoner også
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være forskjellige fra den virkelige aksiale, koronale og sagittale bilderetningen på grunn av
pasientens posisjon i skanneren eller på grunn av bildeinnretting i et annet program.
Hvis bildedataene ikke lastes opp helt, f.eks. på grunn av ikke nok minne, viser programvaren en
melding som informerer om at bildesettoppløsningen er redusert. I så fall kan du redusere antallet
bildesett som vises for å bedre ytelsen.
Hvis det vises et bildesett som inneholder et brutt bildesnitt, vises tilsvarende melding.

Retning på bildesett

Standard innstillinger for bilderetning defineres i henhold til din Content Manager-
brukerpålogging.

Bildemerking

Avhengig av bildet som vises, merkes visninger med bilderetning.

Etikett Retning

A Anterior

P Posterior

L Venstre

R Høyre

H Hode

F Fot

Vis skannetid

Som standard vises dato og tidspunkt da skanningen ble vist. Denne informasjonen er nyttig,
f.eks. i en innstilling for intraoperativ avbilding for å bestemme om det siste bildesettet vises.
Du kan deaktivere denne innstillingen på følgende måte:

Trinn

1. Åpne dialogboksen Tools via Tools > Settings.

2.
Trykk på knappen Display Scan Time for å deaktivere innstillingen og skjule skannin-
gens dato og klokkeslett.
Displayet aktiveres når du trykker på knappen igjen.
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Instrumentdisplay

Når det navigerte instrumentet befinner seg i kameraets synsfelt, vises fremstillingen av
instrumentet i tilsvarende farge (se side 40) i bildevisningene.

①

②

Figur 53 

Nr. Komponent

①
Trådkorset viser spissen på instrumentet.
MERK: Størrelsen på trådkorset som vises, kan justeres i dialogboksen Tools (se side
179).
 

②
Når pekeren eller det navigerte instrumentet er på linje med visningen (det vil si instru-
mentaksen ligger i bildeplanet), vises en forlengelse av instrumentet. Forlengelsen vises i
de todimensjonale visningene.

Knapper i bildevisninger

Knapp Forklaring

Med blapilene kan du bla gjennom visningene, ett snitt om gangen. Knappene vi-
ses i aksiale, koronale og sagittale visninger når Freeze er aktivert.
MERK: Du kan også bla med en usynlig blalinje mellom knappene.
 

Viser en visning i fullskjerm. For å se mer detalj i bildene. Når du trykker på dette
ikonet igjen, byttes tilbake til et flervisningsskjermbilde.

Tildeler individuelle bilder til hver visning (se side 123).
Via dette ikonet kan du også konfigurere enkelte visningsjusteringer beskrevet i
denne delen.

Gir deg mulighet å snu bildene slik at de er innrettet med den faktiske pasientret-
ningen i inlinevisningen og i Probe’s Eye-visningen.

Gir deg mulighet til å snu bildet 45° med klokken i visningene Brain Projection
og Inline.
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Knapper i avanserte 3D-visninger

Knapp Forklaring

I 3D-visninger, som Overview og Sinus Overview, kan du rotere 3D-model-
len etter pilens retning.
MERK: Du kan også berøre 3D-modellen og dra en finger over skjermbildet
for å rotere 3D-modellen.
 

Her kan du rotere 3D-modellen etter pilens retning. Trykk på ikonet i visnin-
gen du vil rotere.
MERK: Du kan også berøre 3D-modellen og dra en finger over skjermbildet
for å rotere 3D-modellen.
 

Her kan du flytte enkelte 3D-visninger etter pilens retning. Knappene blir synli-
ge i noen sekunder når du berører visningen.

Her kan du zoome inn eller ut av en 3D-visning. Disse ikonene er tilgjengelige
og synlige i alle avanserte 3D-visninger.

Gir deg mulighet til å starte/stoppe tegning av den planlagte kraniotomien
med Softouch/pekeren.
MERK: Den planlagte kraniotomien er markert i blått.
 

Gir deg mulighet til å slette den planlagte kraniotomien.
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8.1.2 Forstørre bilder

Zoome bilder

Med Zoom-undermenyen på menylinjen kan du endre forstørrelsen av bilder som vises, slik at du
kan se flere detaljer i bildene. Du zoomer inn og ut av alle relevante 2D-visninger med samme
zoomfaktor.

② ③

①

Figur 54 

Nr. Komponent

① Med Reset stilles zoomfaktoren tilbake til 100 % (hele bildet vises).

② Med minus-knappen zoomer du ut av alle visninger.

③ Med pluss-knappen zoomer du inn på alle visninger.

Smart Autozoom

Programvaren har også en automatisk zoom-funksjon som øker zoomfaktoren til bildene som
vises, til 300 % når det navigerte instrumentet holdes rolig i samme posisjon. Zoom-faktoren blir
værende på 300 % så lenge instrumentet navigeres langsomt.
Hvis instrumentet navigeres raskt eller fjernes fra kameraets visningsfelt, går zoomfaktoren tilbake
til 100 %. Du kan også nullstille zoomfaktoren ved bruk av Zoom-knappene på menylinjen.

①

Figur 55 
MERK: Smart Autozoom aktiveres som standard når du starter programvaren. Trykk på Zoom:
100% noen øyeblikk for å aktivere/deaktivere Smart Autozoom.
 

For å deaktivere denne innstillingen:

Trinn

1. Trykk på Settings i dialogboksen Tools.

2.
Trykk på knappen Smart Autozoom for å aktivere innstillingen.
Displayet deaktiveres når du trykker på knappen igjen.
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8.2 Konfigurere hovedskjermbilder
8.2.1 Oversikt

Generell informasjon

Ved bruk av Display-knappen ② på menylinjen kan du anvende globale innstillinger for
hovedskjermbildet og konfigurere to ulike skjermbilder med arbeidsområder (angis av et
forgrunnsvindu ①). 
Når skjerminnstillingene er konfigurert, lagres de gjennom hele prosedyren.

①

②

Figur 56 
Standard skjerminnstillinger vises som følger:
• Workspace 1: Aksial, koronal, sagittal og en ekstra visning bestemt av programvarelisensen.
• Workspace 2: Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 og en ekstra visning bestemt av

programvarelisensen.

Hvordan konfigurere en visning

Trinn

1. Hold inne Display et øyeblikk for å velge det arbeidsområdet du vil konfigurere.

2.

• Bruk øye-ikonet for å konfigurere hver enkelt visning, eller
• Trykk på Display for å:

- velge en forhåndskonfigurert visningsinnstilling (fanen Layouts, se side 118)
- opprette en egendefinert innstilling for det valgte skjermbildet (fanen Add, se side

120)

Konfigurere hovedskjermbilder

116 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Dialogboksen Visning

Figur 57 

Alternativer

I fanen Layouts kan du:
• velge forhåndskonfigurerte skjermoppsett for å konfigurere hovedvisningen (se side 118)
• opprette og/eller velge et tilpasset skjermoppsett for hovedskjermbildet (se side 120)

I fanen View Orientation kan du definere retningen på pasientbildedataene så de stemmer
overens med pasientens posisjon i henhold til kirurgens perspektiv (se side 122).
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8.2.2 Forhåndskonfigurerte oppsett

Hvordan velge et forhåndskonfigurert oppsett

Trinn

1. Trykk på Display.

2. Velg fanen Layouts.

3. Velg det forhåndskonfigurerte oppsettet.

4.

Hvis mer enn ett bildesett er tilgjengelig, velger du bildesettet du vil vise, i dialogboksen
Select Set.
Hvis du har valgt 2x3 Windows-oppsettet, får du beskjed om å velge to bildesett (hvis
mer enn to bildesett er lastet inn).
Dialogboksen lukkes og det valgte skjermbildet oppdateres med den definerte konfigura-
sjonen.

MERK: For raskt å bytte til aksiale, koronale og sagittale visninger velger du 4 Windows.
 

Oppsettsalternativer

Figur 58 

Oppsettsalternativer Forklaring

4 Windows Fire visninger av samme størrelse (3D, aksial, sagittal, koronal)

2+1 Windows To like store visninger (sagittal, koronal) og én større visning (ak-
sial)

3+1 Windows Tre like store visninger (aksial, sagittal, koronal) og én større vis-
ning (3D)

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

2x3 Windows To forskjellige bildesett side om side (aksial, sagittal, koronal)

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

3x3 Windows Tre forskjellige bildesett side om side (aksial, sagittal, koronal)

MERK: Når et oppsett velges, kan det ta et øyeblikk før alle visningene er oppdatert. Visninger
oppdateres sekvensielt, ikke alle samtidig.
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Eksempelkonfigurasjon

Dette eksempelet viser 2x3 Windows-oppsettet:

Figur 59 

Hovedvisningskonfigurasjon med to displayer

Hvis systemet har to skjermer (f.eks. Curve-system), kan du konfigurere begge hovedvisningene i
dialogboksen Display.

Alternativer

Velg en forhåndskonfigurert displayinnstilling for å konfigurere gjeldende aktive hovedvisningsdi-
splay.

Velg en forhåndskonfigurert displayinnstilling for å konfigurere hovedvisningsdisplayet som ikke
er aktivt.
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8.2.3 Tilpassede oppsett

Generell informasjon

Med dette alternativet kan du lagre oppsett og visninger som er konfigurert ved bruk av Display-
knappen eller øye-ikonet.
Når du lukker programvaren, lagres de tilpassede visningene ①.

Hvordan definere et tilpasset oppsett

①

Figur 60 

Trinn

1.
Konfigurer en visning for skjermbildene Workspace 1 eller Workspace 2:
• ved bruk av fanen Layouts
• ved bruk av øye-ikonet

2. Trykk på Display på menylinjen.

3. Åpne fanen Layouts (vises nedenfor).

4. Trykk på Add.

5.
Skriv inn et navn for den tilpassede visningen i dialogboksen Display Label, og trykk på
Accept.
Den tilpassede visningen ① kan nå velges i fanen Layouts.

Hvordan bruke tilpasset oppsett

Trinn

1. Trykk på Display.

2. Velg fanen Layouts.

3. Velg et definert tilpasset oppsett.

4.

De forhåndsvalgte bildesett, hvis tilgjengelige, brukes på den tilpassede visningen.
Ellers får du beskjed i programvaren om å velge ønsket bildesett.
MERK: Dialogboksen lukkes og det valgte oppsettet oppdateres med det definerte opp-
settet.
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8.2.4 Image Orientation

Generell informasjon

I dialogboksen Image Orientation, som finnes under Tools > Settings > Image Orientation, kan
du stille inn retningen på pasientbildedataene i aksiale, koronale og sagittale visninger slik at de
stemmer overens med pasientens posisjon i operasjonssalen.

Hvordan stille inn retningen

Figur 61 

Trinn

Velg ønsket retning i dialogboksen Image Orientation.
Merkingen i bildevisningene (anterior/posterior, venstre/høyre, hode/fot) oppdateres deretter.

For å være sikker på at pasientens retning ble riktig angitt, må du kontrollere at
bildemerkingen (se side 112) stemmer overens med pasientens faktiske retning (i
retningene anterior/posterior, venstre/høyre og hode/fot).
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8.2.5 Visningsretning

Generell informasjon

I dialogboksen View Orientation kan du justere retningen på 3D-pasientbildedata slik at de
stemmer overens med pasientens posisjon i henhold til kirurgens perspektiv. Kirurgen kan se
bildedataene på skjermen og den aktuelle pasienten fra samme vinkel.
View Orientation brukes til Inline 1, Inline 2, alle Probe’s Eye-visninger samt Craniotomy
Planning- og MIP-visninger.

Før du starter

Pass på at du har registrert pasienten.

Hvordan sette opp visningsretning

②

③①

Figur 62 

Trinn

1.
• Gå til Display > View Orientation, eller
• Trykk på øye-ikonet > View Orientation, hvis det er tilgjengelig.

2. Om nødvendig, juster rotasjonen av 3D-bildet i en hvilken som helst retning ved å trykke
direkte i dialogboksen og flytte bildet til ønsket lokasjon ved hjelp av en finger.

3. Trykk på Close ③ for å bekrefte endringene og fortsette til hovedskjermbildet.

Alternativer

Trykk på Reset ① for å gjenopprette pasientretningen slik den var da du åpnet dialogboksen.

Trykk på ikonet ② for å endre bildesettet.
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8.3 Konfigurere individuelle visninger med øye-
ikonet

8.3.1 Konfigurere individuelle visninger

Øye-ikon

Øye-ikonet er tilgjengelig i hver bildevisning på hovedskjermbildet. Du kan bruke øye-ikonet til å
definere innstillinger for hver individuelle visning.

Figur 63 

Hvordan få tilgang til visningsalternativer

Trykk på øye-ikonet i visningen du vil endre. Følgende dialogboks åpnes:

Figur 64 
Flere faner er tilgjengelige der du kan definere innstillinger:
• 2-D Views (side 125)
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• 3-D Views (side 128)
• Other Views (side 132)
• View Configuration (side 145)
• Windowing (side 137)
• View Orientation (side 122)

MERK: Tilgjengeligheten beror på visningen som er valgt, systemkonfigurasjonen og lisensene.
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8.4 Tildele 2D- og 3D-bilder for individuelle visninger
8.4.1 2D-visninger

Hvordan tildele 2D-visninger

Figur 65 

Trinn

1. Trykk på fanen 2-D Views.

2. Trykk på ønsket visning.

3.
Hvis mer enn ett bildesett er tilgjengelig, åpnes dialogboksen Select Set. Velg bildesettet
du vil vise i visningen.
MERK: Dialogboksen lukkes og visningen oppdateres med det definerte bildesettet.
 

Visningene 2D Axial, Coronal og Sagittal

Visning Forklaring

Axial: Viser bildet i aksial posisjon i forhold til gjeldende
instrumentposisjon.
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Visning Forklaring

Coronal: Viser bildet i koronal posisjon i forhold til gjel-
dende instrumentposisjon.

Sagittal: Viser bildet i sagittal posisjon i forhold til gjel-
dende instrumentposisjon.

MERK: Programvaren viser snittet der instrumentspissen navigeres.
 

2D Inline-visninger

Visning Forklaring

Inline 1: Viser instrumentaksen som spenner over re-
konstruksjonsplanet i horisontal retning, i henhold til den
definerte visningsretningen (se side 122). Dette resulte-
rer i en rekonstruksjon som varierer fra et koronalt til et
sagittalt visningsplan.

Inline 2: Viser en visning som er vinkelrett på Inline 1-
visningen. Her spenner instrumentaksen over rekon-
struksjonsplanet i horisontal retning, i henhold til den
definerte visningsretningen (se side 122).
MERK: Denne visningen er nyttig for å identifisere og
veilede probeaksen.
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2D Probe’s Eye-visninger

Visning Forklaring

Probe’s Eye: Viser en visning som er vinkelrett på in-
strumentaksen i henhold til Inline 1- og 2-visningene.
Probe’s Eye-planet inneholder instrumentspissen. 

Split Probe’s Eye: Viser fire vinkelrette snittrekonstruk-
sjoner i forskjellige dybder fra instrumentspissen. Instru-
mentspissen indikeres med trådkorset i dybder på 0
mm, 5 mm, 10 mm og 15 mm. 
MERK: Denne visningen er spesielt nyttig for navige-
ringsveiledning.
 

Konfigurere 2D-visninger

Trykk på øye-ikonet for å behandle objekter og overlegg i enkeltvisninger via fanen View
Configuration i forhold til sikt og visualisering.
Hvis du endrer vindusoppsettet ved bruk av fanen Windowing, endres oppsettet for alle
rekonstruksjonsvisninger i dette bildesettet.
MERK: Trykk Apply to all views for å bruke endringene på alle visninger, inkludert f.eks. 3D-
visninger.
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8.4.2 3D-visninger

Hvordan tildele 3D-visninger

Avhengig av lisensen som er kjøpt, kan du ha noen eller alle følgende alternativer for 3D-visning:

Figur 66 

Trinn

1. Trykk på fanen 3-D Views.

2. Trykk på ønsket visning.

3.
Hvis mer enn ett bildesett er tilgjengelig, åpnes dialogboksen Select Set. Velg bildesettet
du vil vise i visningen.
MERK: Dialogboksen lukkes og visningen oppdateres med det valgte bildet.
 

Det kan ta lenger tid å oppdatere navigeringsdisplayet under beregningen av en 3D-
visning. Displayet kan også vises hvis flere 3D-visninger vises samtidig. Reduser antallet
3D-visninger for å gjøre visningen raskere.

3D-visninger

Visning Forklaring

Overview: Viser en 3D-rekonstruksjon av bildesettet og
objekter basert på en volumgjengivende teknikk. Huden
kan vises som en glasslignende silhuett.
Avhengig av lisensen, kan dynamisk terskelbaserte ben-
og karobjekter vises. Alle justeringer kan utføres i fanen
View Configuration via øye-ikonet.
Du kan rotere 3D-bildet i hvilken som helst retning ved å
trykke direkte i bildevisningen.
MERK: Overview er tilgjengelig for MR- og CT-bildesett.
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Visning Forklaring

Probe’s Eye: Viser en 3D-rekonstruksjon av bildesettet
basert på en volumgjengivende teknikk som Overview.
3D-bildet er plassert ortogonalt mot instrumentaksen.
Denne visningen kan bare brukes ved sporing av et in-
strument.
MERK: Probe’s Eye-visningen er tilgjengelig for MR- og
CT-bildesett.
 

Craniotomy Planning: Viser en 3D-rekonstruksjon av
objekter og bein med en silhuett av pasientens hud.
Du kan rotere 3D-bildet i hvilken som helst retning ved å
trykke direkte i bildevisningen. Når funksjonsikonet er ak-
tivt, brukes Softouch/peker til å markere den planlagte
kraniotomien. Når funksjonsikonet er deaktivert, brukes
Softouch/pekeren til å snitte gjennom bein-/hudsilhuetter
for å vise planlagte objekter eller baner.
Det er anbefalt å opprette et cerebrum-objekt (i iPlan) for
å planlegge markeringen av beinfliken for den gyrus eller
sulcus du må gå gjennom for å nå målet.
MERK: Craniotomy Planning er anbefalt for CT-bilde-
sett, men kan også utføres med MR-bildesett.
 

MIP: Gir mulighet for volumvisualisering for 3D-data som
projiserer volumelementene med maks. intensitet langs
visningsretningen i visualiseringsplanet.
MERK: MIP er tilgjengelig for CT-, MR- og PET-bildesett.
 

Sinus Overview: Definerer benet som skal vise sinus-
hulrom. Når pekeren flyttes, kan ben "kuttes bort" for å se
sinushulrommene bedre.
Visningene Sinus Axial, Sinus Coronal og Sinus Sagit-
tal er tilgjengelige.
MERK: Sinus-visninger er tilgjengelige bare med CT-bil-
desett.
 

MERK: Fremstilling av funksjoner og visninger kan variere avhengig av lisensen.
 

Inspiser Overview og Probe’s Eye etter beregning, og hvis overflaten ikke er korrekt
fremstilt må hud-/beinterskelen i fanen for visningskonfigurasjon tilpasses.

Konfigurere 3D-visninger

Når du har trykket på øye-ikonet, kan du behandle objekter i enkeltvisninger via fanen View
Configuration.
• Trykk på miniatyrbildene for detaljer hvis du vil endre farge, navn eller opasitet.

KONFIGURERE VISNINGER

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 129



• Endre visse terskler og typer hudvisualisering fra en gjennomsiktig silhuett til et naturlig, opakt
utseende.

• Aktiver et kutteplan for hvert objekt, som betyr at det respektive objektet vil bli kuttet med
pekeren.

• Hvis en beskjæringsboks er forhåndsdefinert i iPlan eller i DICOM Viewer, kan du aktivere/
deaktivere den for visualisering (f.eks. hvis du vil se hele bildesettet).

MERK: Når du trykker på Apply to all views, anvendes endringene på alle visninger.
 

Fanen View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figur 67 
I fanen View Configuration kan du:

Nr. Komponent

① Velge et element for visning (trykk på miniatyr).

②

Velg å gjøre et element synlig/usynlig i én hovedvisning.
Når Visible aktiveres/deaktiveres, vises/skjules objektet i bildevisningene:
• Et åpent øye-ikon betyr at objektet er synlig.
• Et lukket øye-ikon betyr at objektet er skjult.

③ Velg et element som skal kuttes av pekeren.

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

⑤ Beskjær et datasett med en boks (interesseregion) som er forhåndsdefinert i iPlan eller
DICOM Viewer.

⑥ Bruk endringene på alle andre visninger.

Fanen View Orientation

I fanen View Orientation kan du justere retningen på 3D-pasientbildedata slik at den stemmer
med pasientens stilling i henhold til kirurgens perspektiv. Se side 122 for mer informasjon.

Tildele 2D- og 3D-bilder for individuelle visninger

130 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Nøyaktighetsgrenser i 3D-visninger

3D-visningene basert på den volumgjengivende teknikken må ha en redusert oppløsning
sammenlignet med det relaterte (underliggende) datasettet, da tilgjengelig systemminne er
begrenset.
Vær oppmerksom på at 3D-visningene er bare rekonstruksjoner av de underliggende 2D-snittene.
Som et resultat, kan 3D-visningene ha et redusert detaljnivå (lavere oppløsning) eller inneholde
artefakter sammenlignet med det originale datasettet. Strukturene som påvirkes, f.eks. av tap/
innføring av anatomiske data, kan være opptil ett par millimeter i størrelse.
MERK: Oppløsningen for andre åpne 3D-visninger vil ikke økes kun ved å lukke en 3D-visning.
For å unngå å beregne en visning flere ganger, vil systemet beholde 3D-visninger i minnet når de
først er opprettet.
 

Bildekvalitet

Kvaliteten på 3D-overflatevisninger (f.eks. Skin Overview) beror på MR-sekvensen.

3D-visninger er ikke nok for intervensjoner, og skal brukes bare for retning. Detaljer som er
synlige i 2D-visninger er kanskje ikke synlige i 3D-rekonstruksjoner. Ikke naviger kun ved
bruk av 3D-visninger. Bekreft kritiske avgjørelser i 2D-visninger.

3D-rekonstruksjonen vises ikke med den fullstendige oppløsningen av de opprinnelige
bildedataene.

Bildevisning

Kryssende eller innelukkede objekter er ikke helt synlige i enkelte 3D-visninger.

I 3D-visninger kan fremstillingen og dybden av instrumenter, baner, objekter og punkter
være forskjellige fra virkeligheten. Roter 3D-visningen til 3D-forholdene med all vist
informasjon er tydelige. Vær oppmerksom på at deler av de projiserte objektene kanskje
ikke faktisk er lokalisert i det aktuelle snittet.

Objekter, instrumenter, punkter, baner osv. er vist som gjennomskinnelige. Derfor kan
objekter, instrumenter, punkter, baner osv. kanskje krysse eller dekke hverandre.
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8.5 Definere andre enkeltvisninger
8.5.1 Velge visninger

Åpne andre visninger

Trykk på fanen Other Views for å åpne flere visninger.

Figur 68 

Alternativ Se

Ultrasound Side 201

Ultrasound Inline Side 222

Microscope Side 277

Microscope Depthview Side 298

Video Side 134

Auto-Pilot Side 135

Brain Projection Side 133

MERK: Andre tilgjengelige visninger beror på systemkonfigurasjonen.
 

Video-display

Det anbefales å vise videobilder for seg selv, på en annen monitor.
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8.5.2 Brain Projection

Generell informasjon

Brain Projection bretter ut snittet i 2D aksiell visning i den dybden pekerspissen treffer det.
Projeksjonen er en kurvet rekonstruksjon beregnet som avstanden fra dybden av pekerspissen til
kanten av kraniet, og fremstilles som en flat, kartlignende projeksjon. Brain Projection er
tilgjengelig for bruk med CT- og MR-datasett.
Med Brain Projection kan du:
• lokalisere hjernelesjoner
• sammenligne begge hjernehalvdelene
• vise objekter, overlegginger, landemerker og baners krysningspunkter
• samtidig navigere inne i hjerneprojiseringen og i multiplane rekonstruerte visninger
• gir en retning på hjernevevets overflate

Brain Projection skal ikke brukes til måling av avstander, da planlagte objekter forvrenges.

Hvordan vise hjerneprojisering

Figur 69 

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet i visningen du vil endre.

2. Velg fanen Other Views.

3. Trykk på Brain Projection.

4. Velg det datasettet du vil vise i Brain Projection-visningen. Programvaren åpner automa-
tisk visningen.
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8.5.3 Vise videovisninger

Før du starter

Konfigurer videotilkoblingen (se side 50).

Hvordan vise video

Trinn

Trykk på Video i fanen Other Views for å vise videobilder fra en hvilken som helst kilde, f.eks.
endoskoper, koblet til systemet.
Dialogboksen lukkes og visningen oppdateres med videobildet.

Videobilder er ikke egnet for diagnostisk bruk, da de kan fremstå som forvrengt.
Fargebildeinjeksjon fra eksterne enheter kan vise objektene i en annen farge, som sett på
navigeringsskjermbildet. Vi anbefaler at du bruker kontekstinformasjon som størrelse og
posisjon for å identifisere objekter.

Maksimert videovisning

Hvis du har konfigurert en videovisning, maksimerer videovisningen til full skjerm hvis det
navigerte instrumentet fjernes fra kameraets visningsfelt i 60 sekunder. Når instrumentet settes
tilbake i kameraets visningsfelt, gjenopprettes forrige visningsinnstillinger.
Du kan deaktivere denne innstillingen på følgende måte:

Trinn

1. Trykk på Settings i dialogboksen Tools.

2.

Trykk på knappen Smart Video Maximize for å deaktivere innstillingen.
Innstillingen aktiveres når du trykker på knappen igjen.
MERK: Smart Video Maximize aktiveres som standard når du starter programvaren.
 

MERK: Smart Video Maximize deaktiveres i visninger som maksimeres eller minimeres manuelt
(se side 113).
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8.5.4 Auto-Pilot-visning

Generell informasjon

Auto-Pilot er en tredimensjonal, tunnelformet visning som brukes til å navigere et instrument
langs en bane. Denne funksjonen er nyttig, f.eks. for å kateterisere traumepasienter eller for å
veilede frihåndbiopsier.

Før du starter

For å åpne Auto-Pilot-visningen må en bane vises i bildevisningen (se side 168).
Hvis mer enn én bane er synlig, velger du den aktive banen i dialogboksen Trajectories (se side
164).

Hvordan åpne Auto-Pilot-visningen

Trinn

1. Trykk på Auto-Pilot i fanen Other Views.

2.
Dialogboksen lukkes og en 3D-rekonstruk-
sjon beregnes som viser banens inngangs-
punkt.

3.

Om nødvendig, roter 3D-rekonstruksjonen til den er i samsvar med den aktuelle pasien-
tens retning ved å trykke direkte på hjørnene øverst i visningen.
MERK: Den øvre retningen av Auto-Pilot-visningen er stilt inn i henhold til View Orienta-
tion (se side 122). Når Auto-Pilot-visningen justeres, justeres også View Orientation.
 

4.
Hold det navigerte instrumentet på inngangspunktet. Auto-Pilot-visningen vises når:
• Instrumentet ligger innenfor 50 mm fra inngangspunktet.
• Instrumentets vinkelavvik fra banen er mindre enn 30°.
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Auto-Pilot-visning

③

②

④

①

Figur 70 

Nr. Forklaring

① Denne pilen viser avstanden og retningen som instrumentet skal flyttes i for å innrette
med banen.

② Denne pilen viser retningen og vinkelen som instrumentet skal vippes i for å innrette med
banen.

③
Skalaen viser avstanden fra verktøytipset til målplanet.
MERK: Skalaen viser bare den faktiske avstanden til målet når instrumentet er innrettet
med banen.
 

④

Det grønne trådkorset viser inngangspunktet.
Det røde trådkorset viser målpunktet.
MERK: Auto-Pilot-visningen tar hensyn til verktøyspissforskyvningen (se side 174) for
dybdevisningen.
 

MERK: Når instrumentet når målplanet, blir Auto-Pilot-visningen rød. En varseltone avgis hvis
instrumentet trenger forbi målet.
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8.6 Definere bildeinnstillinger
8.6.1 Velg bildesett

Generell informasjon

I dialogboksen Select Set kan du velge bildesettet som brukes til navigering, og definere
forskjellige innstillinger.

Hvordan velge et bildesett

Figur 71 

Trinn

1.
Trykk på Image Set i dialogboksen Data.
De tilgjengelige bildesettene er oppgitt etter modalitet, skannedato og klokkeslett, fra og
med de siste MR- og CT-bildesett.

2. Velg et bildesett.

3.
Juster bildeinnstillingene etter behov i fanesidene som åpnes.
• Windowing (se side 138)
• Properties (se side 140)
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8.6.2 Justere vindusoppsett

Generell informasjon

Du kan også justere vindusoppsettet på et bildesett i navigeringsprogramvaren.

Åpne vindusoppsett

Du kan få tilgang til vindusoppsett på to måter:
• via dialogboksen Data, eller
• via øye-ikonet for individuell visningsjustering

Hvordan justere vindusoppsett i bildesettet

Trinn

Trykk på fanen Windowing.

Figur 72 

Alternativer

Dra glidebryterne Left og Right opp/ned for å øke/redusere verdiene.

Bruk den enkle pilen for å justere verdien til neste gråverdi i bildesettet.

Bruk de doble pilene for å justere verdien med 2 %.

Bruk pilene i bildevisningen for å bla gjennom snittene for å sjekke innstillingene.

Trykk på Radiology defined for å bruke innstillingene som var definert da bildene opprinnelig
ble tatt opp.

Trykk Full range for å bruke hele området av gråverdier/Hounsfield-enheter tatt opp av skanne-
ren. 

Trykk på Toggle Color for å veksle mellom forskjellige fargealternativer for gråverdivisingen
(rainbow, hot metal, gray, Sokoloff).
MERK: Fargealternativer er kun tilgjengelige for MR-bildesett.
 

Trykk på Reset for å gjenopprette vindusoppsettverdiene som fantes før dialogboksen Windo-
wing ble åpnet.
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Innstillinger for vindusoppsett

Image Type Innstillinger

CT 

Densitetsinformasjon evalueres i Hounsfield-enheter med en skala fra
-1 024 til 3 071. Gode utgangsverdier for best synlighet av hjernevev
og en kontrastforsterket tumor er 0 for venstre parameter og 100–150
for høyre parameter.

MR

Som definert på skanneren.XA 

PET/SPECT

MERK: Noen verdier kan kanskje ikke velges.
 

Endre vindusinnstillinger

Når innstillingene for vindusoppsett endres, kan detaljer reduseres som vises i bildesettet.
Før du starter med behandling av pasienten, sjekk at alle detaljer i strukturer vises på riktig
måte.

Overføre vindusinnstillinger

Vindusoppsettet kan ikke inverteres, men det kan overføres fra andre programvarer.
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8.6.3 Vise bildesettegenskaper

Generell informasjon

Når du har valgt et bildesett, kan du vise forskjellige egenskaper, f.eks. snittavstand og antall snitt
i bildesettet, osv.

Hvordan vise egenskaper

Figur 73 

Trinn

Trykk på fanen Properties.

Definere bildeinnstillinger

140 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9 GENERELLE
NAVIGERINGSFUNKSJON
ER

9.1 Kontrollere nøyaktighet
9.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Når først pasienten er registrert, får du beskjed om å bekrefte nøyaktigheten av registreringen hvis
du har satt navigering på pause i flere minutter, da registreringen kan bli unøyaktig over tid.

Et lydsignal minner deg om å sjekke nøyaktigheten, og Accuracy Check-ikonet vises
øverst til høyre på pasientinformasjonslinjen.

Gjentatte nøyaktighetssjekker

For bedre overvåking av nøyaktigheten gjennom hele prosedyren, anbefales det å definere
fysiske landemerker som kan brukes til verifisering under prosedyren. Landemerkene må
defineres umiddelbart etter førstegangs registrering.
Utfør detaljert verifisering under hele prosedyren, f.eks. i følgende situasjoner:
• før og etter drapering
• etter boring eller kraniotomi
• etter fullføring av biopsi eller reseksjon
• når det vises melding om nøyaktighetssjekk
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Hvordan kontrollere nøyaktigheten

Figur 74 

Trinn

1. Trykk på Accuracy Check-ikonet for å åpne dialogboksen Accuracy Check. Animasjo-
nen viser deg hvordan du utfører en nøyaktighetssjekk.

2. Trykk på Confirm-knappen.

3.

Hold pekeren/instrumentet mot minst tre kjente anatomiske landemerker og bekreft at po-
sisjonen på pekeren som vises i bildevisningene tilsvarer det faktiske punktet på pasien-
tens anatomi.
MERK: Hvis du peker på en markør eller et forhåndsplanlagt landemerke, gjenkjenner sy-
stemet punktet og viser avviket fra pekerspissen til markøren/landemerket.
 

For å sikre at det ikke har vært noen systemsvikt, må du verifisere nøyaktigheten gjentatte
ganger gjennom prosedyren.

Redusert nøyaktighet

Hjerneforskyvning kan føre til avvik mellom preoperative pasientdata og den aktuelle
posisjonen.
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9.1.2 Verifisere pekeren og Softouch

Generell informasjon

Du kan bekrefte nøyaktigheten av pekeren og Softouch i kjeglen ① på referanseenheten.

①

Figur 75 

Hvordan kontrollere nøyaktigheten

Trinn

1. Hold instrumentspissen i referanseenhetens kjegle.

2. Avstanden mellom peker-/Softouch-spissen og kjeglen vises i 2D-navigeringsvisninger.

Ikke bruk en unøyaktig peker eller Softouch.

GENERELLE NAVIGERINGSFUNKSJONER

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 143



9.2 Skjermdumper
9.2.1 Ta og vise skjermdumper

Hvordan ta skjermdumper

Trinn

1. Trykk på knappen Screenshot for å ta en skjermdump av det nåværen-
de skjermbildet.

2.

Skjermdumpen kan eksporteres til et eksternt lagringsmedium (f.eks. USB-minnepenn,
CD-R) som beskrevet i Brukerveiledning for Patient Data Manager.
MERK: Skjermdumper kan også vises i nyere versjoner av Brainlab-programvare (f.eks.
Image Viewer), så lenge de aktuelle pasientdataene er lastet inn.
 

Anonymisere skjermdumper

Systemet kan konfigureres slik at pasientinformasjonen ikke vises på skjermdumpen. Ta kontakt
med supportavdelingen hos Brainlab for mer informasjon.

Navnet på pasienten vises på hver skjermdump. For å ivareta pasientens konfidensialitet,
begrenser du tilgangen til skjermdumper til relevant medisinsk personale.
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9.3 Objekter og overlegg
9.3.1 Oversikt

Generell informasjon

Med funksjonen Objects, Overlays kan du behandle objekter som er forhåndsplanlagt i iPlan
eller Smartbrush, opprettet med funksjonen Paint, og/eller opprette et nytt overleggsobjekt (se
side 153).

Dialogboksen Objekter

Åpne Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figur 76 

Nr. Funksjon Forklaring

① Apply to all views Bruk objektinnstillinger på alle aktuelle visninger hvis du har be-
handlet objekter i enkeltvisninger via øye-ikonet (se side 155).

② Create overlay Legg til et overleggsobjekt (se side 153).

③ Item Oppgi alle tilgjengelige objekter.

④ Visible

Når Visible aktiveres/deaktiveres, vises/skjules objektet i bildevis-
ningene:
• Et åpent øye-ikon betyr at objektet er synlig.
• Et lukket øye-ikon betyr at objektet er skjult.

⑤ Visualization

Veksle mellom display-alternativer (f.eks. objekt som vises skissert,
fylt med farge, eller i 3D).
Displayalternativene du kan veksle mellom, beror på det valgte ob-
jektet.

⑥ Remove Slett et objekt.
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Hvordan få tilgang til objekter og overlegg

Trinn

For å åpne et objekt for å endre det, trykk på miniatyrbildet av det aktuelle objektet.
En rekke fanesider åpnes, der du kan gjøre endringer (se side 147).

Objekt-display

Når du viser objekter i 2D-visninger, vil kanskje ikke mindre objekter vises når du blar gjennom
bildesnitt hvis det ligger mellom to bildesnitt.
Hvis et objekt må stilles inn som ikke synlig (se side 145), vil det ikke vises i bildevisningene.

Gå gjennom hele displayet av alle objekter som er relevante for kirurgien. Sørg for å stille
inn alle objekter som er viktige for kirurgien, så de er synlige.

Visningen av objektkonturer kan ha lavere oppløsning enn de underliggende bildedataene.
Gå gjennom alle objekter nøye så du kan være sikker på at de representerer
interesseområdet på riktig måte.
MERK: Hvis du bytter et objekt til 3D i en 2D-visning, vær oppmerksom på at hele 3D-objektet
vises, selv om noe av objektinformasjonen står i andre snitt.
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9.3.2 Objekter

Hvordan endre objektvisningen

Du kan endre objektvisningen via fanen Visualization. 

Figur 77 

Alternativer

For å endre displayet, velger du
• Outline: Vis objektet med farget kontur
• Fill: Vis objektet ifylt med farge
• 3-D: Vis tredimensjonal fremstilling av et objekt

MERK: Ikke bruk 3-D for lokaliseringsformål.
 

Bruk glidebryteren for å justere objektets opasitet i bildevisningene.

Hvordan endre objektegenskaper

Du kan endre objektegenskaper via fanen Properties.

Figur 78 
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Alternativer

Du kan endre navn på objektet ved å trykke på Edit og skrive inn et nytt navn i dialogboksen
Enter Name.

For å endre objektfargen, velg farge fra paletten.

For å unngå forvirring, velg forskjellige farger for hvert objekt.

Objekter og overlegg
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9.3.3 Fiberobjekter

Generell informasjon

Fiberobjekt planlegges med funksjonen Fiber Tracking i iPlan. For mer informasjon, se
Brukerveiledning for iPlan-programvaren.

Hvordan endre fiberobjektvisningen

Du kan endre fiberobjektvisnngen via fanen Visualization.

Figur 79 

Alternativer

Fiberobjekter kan vises som:
• Fiber (enkeltfibrer vises).
• Object (fylt objekt vises).

Hvis fiberobjektet vises som Fiber, kan du velge:
• 2-D: Vis en todimensjonal fremstilling av fiberobjektet (i planet til gjeldende bildesnitt).
• 3-D: Vis en tredimensjonal fremstilling av fiberobjektet.

MERK: Ikke bruk 3-D for lokaliseringsformål.
 

Hvis fiberobjektet vises som Object, kan du velge:
• Outline: Vis objektet med farget kontur.
• Fill: Viser hele objektet med farger.
• 3-D: Viser en tredimensjonal fremstilling av objektet.

Bruk glidebryteren for å justere objektets opasitet i bildevisningene.

I 2-D-modus vises fibrene sammen med deler som befinner seg opptil 1 mm unna det viste
bildesnittet.
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Hvordan endre egenskaper for filterobjekt

Trykk på fanen Properties.

Figur 80 

Alternativer

Trykk på Edit, og skriv inn et nytt navn i dialogboksen Enter Name for å gi fiberobjektet nytt
navn.

Hvis fiberobjektet vises som Fiber, kan du:
• Deaktivere Single color: Fiberobjektet vises i flere farger. Fargene beror på diffusjonsretnin-

gen av hver enkelt fiber (rød = venstre-høyre, grønn = anterior-posterior, blå = hode-fot).
• Aktivere Single color, og velge en farge fra paletten som åpnes.

Hvis fiberobjektet vises som Object, vises det alltid i én farge. For å endre objektfargen, velg
farge fra paletten.
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9.3.4 Objektforskyvning

Generell informasjon

Med Object Shift kan du forskyve et objekt for å kompensere for endringer i objektets posisjon.
CT/MR-bildedataene og objektets form og størrelse er fortsatt uendret. Object Shift kan brukes i
følgende tilfeller, f.eks.:
• Ultralydintegrering (side 201)
• Intraoperativ avbildning (side 301)

Med programvaren kan objektet bare forskyves i original form og størrelse. Objektets
egentlige form og størrelse kan endres som følge av hjerneforskyvning, tap av væske eller
fjerning av svulst.

Hvordan forskyve objekter

Velg fanen Position for å forskyve et objekt.

①

③

⑤

②

④

Figur 81 

Trinn

1. Du roterer objektet ved å trykke på de buede pilene ① i visningene.

2. Trykk på de rette pilene (festet på de oransje strekene) i visningene ② for å forskyve ob-
jektet.

MERK: Når du skifter et objekt, anbefaler vi at du gir nytt navn til objektet som er forskjøvet, f.eks.
"svulst" til "forskjøvet svulst", da programvaren ikke viser informasjon om at et objekt er flyttet.
 

Du har også følgende alternativer når du bruker Object Shift:

Alternativer

1. Trykk på ikonet Ultrasound ③ for å bytte fra ACS-visningene til Ultrasound-visningene (se
side 152).
MERK: Dette ikonet vises bare hvis Ultrasound-integreringsfunksjonen er aktivert.
 

2. Aktiver Fine ④ for å flytte på objektet ved bruk av finjusteringer.

3. Trykk på Reset ⑤ for å tilbakestille objektets posisjon til den posisjonen det hadde da du åp-
net dialogboksen.
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MERK: Det endrede planinnholdet vil lagres umiddelbart i programvaren. Endringer i
pasientplanen kan ikke gjøres om etterpå.
 

Hvordan skifte objekter med ultralyd

Trykk på ikonet Ultrasound ② i fanen Position for å aktivere ultralydvisninger.
MERK: Du kan også åpne denne dialogboksen via Tools > Ultrasound > Object Shift.
 

③

②
①

Figur 82 

Trinn

1. Hold proben mot objektet slik at objektet er klart synlig i ultralydbildene.

2. Trykk på Freeze ③ i en av visningene.

3. Roter proben så nært 90° som mulig, mens du holder deg innenfor kameraets synsfelt.
Trykk på Freeze ③ i den andre visningen.

4. Juster objektets posisjon med pilene ① i visningene for å forskyve og rotere objektet.

Objekter og overlegg
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9.3.5 Overlegg

Generell informasjon

Med funksjonen Create Overlay kan du opprette et overleggsobjekt av et helt bildesett som
deretter legges på det bildesettet som er vist i bildevisningene.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis mer enn én bildesettet er tilgjengelig.
 

Hvordan opprette et overlegg

① ②

③

Figur 83 

Trinn

1.

Trykk på Create overlay ① i Data > Objects, Overlays.
MERK: Knappen Create overlay vises nederst på listen Item. Avhengig av hvor mange
elementer som er oppgitt, må du kanskje bla ned til enden av listen.
 

2. I dialogboksen Select Set ② velger du bildesettet som du ønsker å legge over det bilde-
settet som er vist i visningene.

3. Skriv inn et navn på overlegget i dialogboksen Enter Name ③.

4. Trykk på Proceed for å gå tilbake til Data > Objects, Overlays ① der overleggsobjektet
vises på listen.
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Hvordan endre overleggsobjekter

I likhet med andre objekttyper, kan du justere overleggsobjektets display og egenskaper.

① ②

Figur 84 

Trinn

1. Trykk på overleggsobjektets miniatyrbilde i Data > Objects, Overlays.

2. Bruk glidebryteren i fanen Visualization ① for å justere opasiteten på objektet i bildevis-
ningene.

3.

Juster objektets navn og farge i fanen Properties ② (se side 147).
MERK: Hvis du velger svart, tilsvarer fargen(e) på overlegget fargene på bildesettet det
ble opprettet fra (f.eks. overlegget for PET-skann er farget).
 

Overlegg som vises

Dette eksemplet viser et PET-bildesett lagt over et MR-bildesett.

Figur 85 
MERK: Overlegg er ikke synlige i 3D-visninger.
 

MERK: Hvert bildesett har sine egne innstillinger for vindusoppsett.
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9.3.6 Behandle objekter og overlegg i enkteltvisninger

Hvordan behandle objekter og overlegg i enkeltvisninger

Når du behandler objekter via dialogboksen Data, vises endringer globalt i alle bildevisninger.
Du kan endre synlighet og visualisering for objekter i enkeltvisninger ved hjelp av øye-ikonet (se
side 123).
MERK: Når objekter behandles lokalt, kan du ikke legge til eller slette et objekt.
 

①

②③④

Figur 86 

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet i den aktuelle visningen, og velg fanen View Configurations ①.

2.

Endre synligheten ③ og/eller visualiseringen ② av objektet i den valgte visningen.
MERK: Du kan bruke alle lokale innstillinger globalt ved å trykke på Apply to all views
④.
 

3.
Trykk på miniatyrbildet for å få tilgang til et objekt og endre det.
MERK: Endringer av navn, farge, opasitet og plassering av et objekt brukes alltid globalt
for alle visninger.
 

MERK: Tilgjengelige alternativer avhenger av den valgte visningstypen. Eksempelvis har
Craniotomy Planning andre alternativer, som innstillinger for klipping og visualisering.
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9.4 Punkter og baner
9.4.1 Opptak av punkter og baner

Generell informasjon

Med knappen Acquire kan du definere digitaliserte punkter. Dette er nyttig for å
definere og lagre landemerker på hjernens overflate for f.eks. stimulering. Ac-
quire brukes også for å opprette en bane i bildesettet.

Hvordan ta opptak av punkter med det navigerte instrumentet

Trinn

1.
Om nødvendig, går du til Data > Points og oppretter en ny gruppe der punktene skal leg-
ges til (se side 159).
MERK: Du kan også ta opp punktene først og gruppere dem senere.
 

2.
Sett instrumentspissen på ønsket punkt på pasientens anatomi.
MERK: Vær oppmerksom på at verktøyspissforskyvningen må være satt til 0 under opp-
tak av punkter.
 

3.

Trykk på Acquire for å digitalisere punktet.
Punkter som er tatt opp, er merket på følgende måte:
• Gruppenavn pluss nummer (fra #01 for hver gruppe).
• IntraOp Point pluss nummer, hvis punktet tilhører standardgruppen som kalles Other

Points.

Hvordan ta opp punkter i Freeze-modus

Du kan også ta opp punkter direkte i bildevisningene, uten å bruke instrumentet.

Trinn

1. Trykk på Freeze på menylinjen (se side 169).

2. Dra skjæringspunktet til de oransje strekene (som nå vises i bildevisningene) nøyaktig der
du ønsker å plassere punktet.

3. Trykk på Acquire.

Hvordan behandle punkter som er tatt opp

Trinn

Åpne Data > Points, og endre punktene som forklart på side 160.
MERK: Du kan også åpne dialogboksen for endring ved å trykke og holde inne knappen Acqui-
re når du gjør opptak av punktet.
 

Hvordan gjøre opptak av en bane

Trinn

1. Angi en verktøyspissforskyvning (se side 174).
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Trinn

2.
Sett instrumentspissen på ønsket punkt på pasientens anatomi.
• Inngangspunktet defineres av det aktuelle verktøytipset som vises i grønt.
• Målpunktet defineres av det virtuelle verktøytipset som vises i rødt.

3.
Trykk på Acquire.
Dialogboksen Data > Trajectories åpnes.

4. Se gjennom banen, eller om nødvendig, endre den ved å bytte til fanen Position.

MERK: For å opprette en bane på denne måten må instrumentaksen være aktivert (se side 190).
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9.4.2 Administrere punkter

Generell informasjon

Med funksjonen Points kan du administrere:
• Punkter forhåndsplanlagt i iPlan
• Punkter som opprettes intraoperativt ved bruk av funksjonen Acquire (se side 156)

Alle punkter administreres i grupper. Dette er nyttig f.eks. for kortikal kartlegging, der punkter som
er tatt opp under en økt kan grupperes sammen. Punkter som er tatt opp i et annet område av
hjernen, kan lagres i en annen gruppe.

Dialogboksen Points

Åpne Data > Points.

Figur 87 

Funksjoner i dialogboksen Points

Funksjon Forklaring

Item
Liste med alle planlagte punktgrupper.
Punkter som er tatt opp, men ikke er gruppert enda, plasseres i Other
Points.

Visibility

Når Visible aktiveres/deaktiveres, vises/skjules de grupperte punktene i
bildevisningene:
• Et åpent øye-ikon betyr at punktene er synlige.
• Et lukket øye-ikon betyr at punktene er skjult.
• Et halvt lukket øye viser at gruppen inneholder en kombinasjon av synli-

ge og skjulte punkter.

Active Når du tar opp nye punkter, legges de i gruppen som er aktiv for øyeblik-
ket.

Remove

Slett en gruppe.
Når du velger en gruppe du vil fjerne, spør programvaren om du vil slette
gruppen og punktene den inneholder, eller bare gruppen. Hvis du sletter
bare gruppen, flyttes punktene i den til Other Points (se side 161).
MERK: Gruppen Other Points kan ikke slettes.
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Funksjon Forklaring

Show Labels Når denne knappen aktiveres/deaktiveres, vises/skjules navnet på punktet
i bildevisningene.

Show only near pla-
ne

Når denne knappen aktiveres/deaktiveres, skjules/vises punkter i bildevis-
ninger som ligger 20 mm borte fra gjeldende plan.

Hvordan legge til en ny gruppe

Du kan legge til en ny gruppe på listen Item.

Figur 88 

Trinn

1.
Trykk på Create new group i Data > Points.
Dialogboksen Point Group åpnes.

2.
Velg en farge fra paletten for å definere fargen for alle punkter i gruppen.
Gjeldende farge vises til høyre.

3. Definer et nytt navn med tastaturet for å gi navn på gruppen.

4.
Trykk på Proceed for å gå tilbake til Data > Points.
Den nye gruppen vises på listen Item, og vises som en aktiv gruppe. Så lenge gruppen er
aktiv, legges alle nye punkter du planlegger med funksjonen Acquire til i denne gruppen.

Hvordan få tilgang til punktgrupper

Når punktgrupper er tilgjengelige (enten planlagt i iPlan eller tatt opp under navigering, se side
156), kan du åpne disse gruppene for å endre punktene.

Trinn

Trykk på den aktuelle gruppen på listen Item.
En rekke fanesider åpnes, der du kan gjøre nødvendige endringer.
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Hvordan endre punkter

Trykk på fanen Points for å endre enkeltpunkter i gruppen.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figur 89 

Nr. Komponent Forklaring

① Farge Velg farge fra paletten for å endre fargen på det valgte punktet.

② Gjeldende
valgte punkter

Gjeldende valgte punkt vises i dialogboksen, og vises midtstilt i bildevis-
ningene.

③ Ultrasound Trykk på Ultrasound-ikonet for å bytte til ultralydvisninger (se side 163).

④ Pilknapper
Bytt mellom tilgjengelige punkter for å velge et annet punkt du vil endre.
Det totale antallet punkter vises i overskriften på dialogboksen.

⑤ Edit Du kan gi det valgte punktet nytt navn ved å trykke på Edit og skrive inn
et nytt navn i dialogboksen Point Label.

⑥ Delete Trykk på Delete for å slette det valgte punktet.

⑦ Add

Trykk på ønsket plassering på bildet, og trykk på Add for å opprette et
nytt punkt.
MERK: Du kan plassere et nytt punkt ved å dra skjæringspunktet til de
blå strekene til ønsket plassering.
 

⑧ Reposition

Du kan flytte det valgte punktet ved å trykke direkte på ønsket plassering
på bildet og deretter trykke på Reposition. 
MERK: Du kan flytte på et punkt ved å dra skjæringspunktet til de blå
strekene til ønsket sted.
 

⑨ Groups

Punkter kan tilhøre mer enn én gruppe. For å legge det valgte punktet til
i en annen gruppe, og/eller fjerne det fra gjeldende gruppe, trykker du på
Groups.
Velg gruppen(e) i dialogboksen Membership for å legge til punktet.

⑩ Visible
Som standard er alle punkter synlige i bildevisningen, og knappen Visib-
le er aktivert.
Trykk på Visible for å skjule det valgte punktet.

⑪ Reset Trykk på Reset for å gjenopprette punktinnstillingene til de innstillingene
som var definert da du først åpnet dialogboksen Points.
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MERK: Det endrede planinnholdet lagres i programvaren. Endringer i pasientplanen kan ikke
gjøres om etterpå.
 

Hvordan endre punktgrupper

Trykk på fanen Properties for å endre egenskaper for den valgte punktgruppen.

Figur 90 

Alternativer

Velg en farge fra paletten for å endre fargen for alle punkter i gruppen.
Gjeldende farge vises til høyre. Hvis punkter i gruppen inneholder mer enn én farge, vises et
flerfarget ikon.

Definer et nytt navn med tastaturet for å gi nytt navn på gruppen.
MERK: Gruppenavnet Other Points defineres av programvaren og kan ikke endres.
 

Hvordan administrere ikke-grupperte punkter

Hvis du ennå ikke har opprettet en gruppe for nye punkter eller valgt en eksisterende gruppe,
legges nye punkter som standard i Other Points.
Du får når som helst tilgang til disse punktene for å endre dem eller legge dem til andre grupper.
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Figur 91 

Trinn

1. Trykk på Other Points i Data > Points.

2. Fanen åpnes. Nå kan du endre punktene og gruppere dem som beskrevet på side 160.
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9.4.3 Ultralydlandemerker

Hvordan legge til et punkt/landemerke med ultralyd

Med funksjonen Ultrasound Landmarks kan du merke kar som identifiseres i datasettene eller
når du bruker Ultrasound-modus. Disse landemerkene blir deretter synlig under kirurgi.
Trykk på ikonet Ultrasound ① i fanen Points for å aktivere ultralydvisninger.
MERK: Du kan også åpne denne dialogboksen via Tools > Ultrasound > Ultrasound
Landmarks.
 

②

①

Figur 92 

Trinn

1.
Hold proben mot karet/landemerket som skal legges til.
MERK: Visningen til høyre er en forstørret ultrasonisk visning for bedre plassering av lan-
demerker.
 

2. Når karet er klart synlig, trykker du på Freeze ②.

3. Panorer bildet eller flytt trådkorset til ønsket punkt.

4. Trykk på Add for å legge til et landemerke.

MERK: For informasjon om modifisering av et landemerke/punkt, se side 160.
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9.4.4 Administrere baner

Generell informasjon

Med funksjonen Trajectories kan du:
• Administrere baner forhåndsplanlagt i iPlan eller DICOM Viewer
• Opprett og administrer baner intraoperativt

Dialogboksen Trajectories

Åpne Data > Trajectories.

Figur 93 

Funksjon Forklaring

Item Sett opp en liste med alle forhåndsplanlagte og intraoperativt planlagte baner.

Visible
Når Visible aktiveres/deaktiveres, vises/skjules banen i bildevisningene:
• Et åpent øye-ikon betyr at banen er synlig.
• Et lukket øye-ikon betyr at banen er skjult.

Active Definer banen som skal brukes til f.eks. Auto-Pilot-modus. Bare én bane kan
være aktiv om gangen.

Remove Sletter en bane.

Hvordan få tilgang til baner

Trinn

For å få tilgang til en bane for å endre den må du trykke på den aktuelle banen på listen Item.
Flere fanesider åpnes, der du kan gjøre endringer.
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Hvordan endre baneposisjon

Trykk på fanen Position i dialogboksen Trajectory. Navnet på banen vises øverst i dialogboksen,
f.eks. Intraop Trajectory #2.

Figur 94 

Alternativer

• Du kan flytte målpunktet ved å trykke direkte på ønsket plassering på bildet og deretter trykke
på Set Target. Målpunktet vises med en rød kule.

MERK: Kun den gjeldende aktiverte banen har et målpunkt angitt av en rød kule. Målpunkter av
alle andre planlagte baner vises i en annen farge.
 

• Du kan flytte inngangspunktet ved å trykke direkte på ønsket plassering på bildet og deretter
trykke på Set Entry. Inngangspunktet indikeres med et grønt trådkors med ring rundt.

MERK: Du kan flytte på inngangs-/målpunktet ved å dra i krysset mellom de blå strekene nøyak-
tig dit du vil plassere punktet og trykke på Set Entry/Set Target.
 

For å definere inngangspunktet med et navigert instrument (f.eks. hvis borehullet er forskjellig fra
det opprinnelige, planlagte inngangspunktet):
• Trykk på Navigate Entry.
• Naviger instrumentspissen til ønsket sted på pasienten.
• Du kan stille inn inngangspunktet ved å dreie på instrumentet eller trykke på Set Entry.

Trykk på Reset for å gjenopprette baneinnstillingene til de innstillingene som var angitt da du åp-
net fanesidene.

Trykk på dette ikonet på verktøylinjen for å vise en bane i visningene Inline 1, Inline 2 og Pro-
be’s Eye.

MERK: Det endrede planinnholdet lagres i programvaren. Endringer i pasientplanen kan ikke
gjøres om etterpå.
 

MERK: Baner kan også legges til ved bruk av knappen Acquire på menylinjen (se side 156).
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Hvordan endre baneegenskaper

Trykk på fanen Properties.

Figur 95 

Alternativer

Du kan endre navn på banen ved å trykke på Edit og skrive inn et nytt navn i dialogboksen
Trajectory.

Bruk Diameter-knappene til å justere diameteren på banen som vises i visningene:
• Trykk på "+/-"-knappene for å justere diameteren i trinn på 0,5 mm.
• Trykk på Reset for å stille verdien til 0.

For å endre banefargen, velg farge fra paletten.

Gjennomgå baner

Trykk på fanen Review.

Figur 96 
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Alternativer

Trykk på knappen på verktøylinjen for å veksle mellom ACS-visningene (ikonet er
blått) og Inline/Probe’s Eye-visningene (ikonet er gult).
MERK: Visningen Probe’s Eye er nyttig for å verifisere baner. Denne visningen viser
bildesnitt fra banevinkelens perspektiv (skråvinkel), slik at du kan se hele banen og
forsikre deg om at ingen kritiske strukturer er penetrert.
 

Trykk på Show Entry eller Show Target for å midtstille visningen til inngangspunktet eller mål-
punktet.

Trykk på Scroll for å bla langs hele banen for å bekrefte den.
Når du blar langs banen, vises avstanden fra gjeldende posisjon til målpunktet. Fremdriftslinjen
vises fullført når målpunktet er nådd.

Hvordan legge til en bane

① ②

③ ④

Figur 97 

Trinn

1. Trykk på Create new trajectory ① i Data > Trajectories.

2. I Data > Trajectories > Trajectory skriver du inn et navn på banen ②.

3. Hvis mer enn ett bildesett er tilgjengelig, åpnes dialogboksen Select Set ③. Velg bilde-
settet som banen skal planlegges i.

4. Du kan nå stille inn den nye banen og gå gjennom innstillingene i fanene Position, Pro-
perties og Review ④, som beskrevet på side 164.

MERK: Baner kan også legges til med knappen Acquire på menylinjen (se side 156).
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9.4.5 Visningsalternativer for punkter og baner

Generell informasjon

Du kan veksle mellom en 2D- og 3D-visning av alle planlagte punkter og baner i bildevisningene.

Hvordan aktivere/deaktivere

Figur 98 

Trinn

Aktiver/deaktiver 3-D Points & Trajectories i Tools > Settings for å vise punkter og baner i
3D/2D.

Visning av punkter og baner

Følgende eksempler viser 2D- (venstre) og 3D (høyre)-visningene av punktene og banene.

Figur 99 
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9.5 Freeze
9.5.1 Bruke Freeze-modus

Oversikt over Freeze

Med Freeze-knappen kan du fryse de viste snittene og rekonstruksjonene for
å redusere risting i bildevisningene. Dette er nyttig f.eks. ved fokusering på
spesifikke strukturer i skanningen, spesielt med høy zoom-faktor.
Du får se Freeze-punktet, der midten av trådkorset står i instrumentets sist
sporede posisjon. Retningen i bildesettet er nå avhengig av dette punktet.

Hvordan bruke Freeze

Trinn

1. Trykk på Freeze.

2.

Du kan fortsette å navigere instrumentet, mens snitt og rekonstruksjoner fortsatt er fros-
ne.
MERK: Når Freeze er aktivert, kan du bla gjennom bildesnitt ved bruk av pilene eller den
usynlige rullelinjen i visningene (se side 113).
 

MERK: Freeze-punktet kan forskyves litt når du veksler mellom Workspace 1 og Workspace 2.
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9.6 Målefunksjoner
9.6.1 Evaluere målefunksjoner

Hvordan få tilgang til måling

Åpne Tools > Measurement.

Figur 100 
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9.6.2 Vis en linjal

Hvordan vise linjal

Figur 101 

Trinn

Trykk på Show Ruler i Tools > Measurement for å aktivere en linjal i alle bildevisninger (bort-
sett fra 3D- og videovisninger). Når du zoomer inn og ut av visninger, oppdateres linjalen deret-
ter.

Ikke bruk Show Ruler for aktuell måling, da strukturen som vises ikke nødvendigvis
representerer den virkelige strukturen på grunn av f.eks. vindusoppsett.
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9.6.3 Vise avstander

Hvordan måle avstand til et planlagt mål

Figur 102 

Trinn

1. Trykk på Display Distances i Tools > Measurement. 

2.

Hold pekeren mot punktet som du vil måle. Programvaren viser avstanden fra punktet til
det planlagte målet i standard 2D-visninger.
MERK: Hvis et digitalisert punkt (se side 158) er innen 8 mm fra gjeldende pekerposisjon,
vises i stedet avstanden til dette punktet.
 

Hvordan måle avstanden mellom to punkter som ikke er planlagt

Figur 103 

Trinn

1. Trykk på Display Distances i Tools > Measurement.

2. Hold pekeren mot det første målepunktet.
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Trinn

3. Trykk på Freeze.

4. Hold pekeren mot det andre målepunktet. Programvaren viser avstanden mellom punkte-
ne i standard 2D-visninger.
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9.7 Verktøyspissforskyvning
9.7.1 Stille inn en verktøyspissforskyvning

Generell informasjon

Med Tooltip kan du virtuelt forlenge eller trekke inn spissen på det navigerte instrumentet. Dette
er nyttig for:
• Gjennomgang av den dypere anatomien
• Planlegg baner

Hvordan stille inn en forskyvning

Figur 104 

Trinn

1. Trykk på Tooltip på menylinjen. Undermenyen Tool Tip Offset åpnes.

2. Hvis du vil forlenge instrumentet eller trekke det tilbake, bruker du "-/+"-knappene til å fi-
ninnstille verdien i trinn på 1 mm.

3. Trykk på utsiden av undermenyen Tool Tip Offset for å anvende verdien og returnere til
navigeringsskjermbildet. Forskyvningen vises ved siden av Tooltip-knappen.

I tillegg:

Tilbakestiller Tool Tip Offset til 0 mm.

Verktøyspissforskyvning
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Flere alternativer

Du kan også stille inn verktøyspissforskyvningen i økninger på 10 mm ved å gjøre følgende:

Trinn

1. Trykk på Tooltip på menylinjen. Undermenyen Tool Tip Offset åpnes.

2. Trykk på dette ikonet for å åpne dialogboksen Tool Tip Offset.

3. Velg ønsket lengde for vektøyspissforskyvningen.

4. Trykk på Close for å gå tilbake til navigeringsskjermbildet.

Navigere med spissforskyvning

Figur 105 

Skjermelement Representert av

Instrumentforskyvning Rød strek

Forskjøvet spiss på instrumentet Rødt trådkors

Faktisk instrument Grønn strek

Faktisk instrumentspiss Grønt trådkors

Jobbe med forskyvning av verktøyspiss

Hvis du velger å registrere pasienten med Softouch/peker, ignorerer programvaren den angitte
Tool Tip Offset.

Verktøyspissforskyvning anvendes på alle instrumenter, så etter arbeid med en
verktøyspissforskyvning må forskyvningen alltid tilbakestilles til null for å unngå forvirring
under navigering. Fortsett alltid med forsiktighet hvis spissforskyvningen er satt til en
annen verdi enn null.

Hvis en instrumentbane ble kalibrert feil, vil forskyvningen også være unøyaktig.

Rekonstruksjonene og alle andre visninger oppdateres til den virtuelle spissen.
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Ikke bruk spissforskyvningsfunksjonen for instrumenter som har vært kalibrert ved bruk av
dreiepunktene til ICM4.
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9.8 Instrumentinnstillinger
9.8.1 Åpne instrumentinnstillinger

Hvordan få tilgang til instrumentinnstillinger

Åpne Tools > Settings.

Figur 106 
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9.8.2 3D-instrumenter

Generell informasjon

Med 3-D Instruments kan du veksle mellom visning av navigerte instrumenter i 3D eller 2D.

Hvordan aktivere/deaktivere

Trinn

Aktiver/deaktiver 3-D Instruments i Tools > Settings for å vise instrumenter i 3D/2D.

MERK: Når 3-D Instruments aktiveres, kan pasientdata være skjult bak instrumentet.
 

Instrumentdisplay

Følgende eksempler viser 2D- (venstre) og 3D (høyre)-visningene av pekeren.

Figur 107 
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Generell informasjon

Den navigerte instrumentspissen vises med trådkors i bildevisningene. Med Big Instrument
Crosshair kan du veksle mellom stor og liten visning av dette trådkorset.

Hvordan aktivere/deaktivere

Trinn

Trykk på Big Instrument Crosshair i Tools > Settings for å aktivere/deaktivere innstillingen.
MERK: Big Instrument Crosshair er aktivert som standard når du starter programvaren.
 

Trådkorsvisning

Følgende eksempler viser det store (venstre) og lille (høyre)-visningene av trådkorset.

Figur 108 
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10 KALIBRERE
INSTRUMENTER

10.1 Introduksjon til kalibrering
10.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Instrumenter må kalibreres (med mindre de er kalibrert på forhånd) og verifiseres for å navigere
dem. Avhengig av instrumentet og valgt kalibreringsmetode kan du kalibrere instrumentspissen,
aksen og diameteren.
Følgende typer instrumenter er tilgjengelige for bruk med programvaren:
• Forhåndskalibrerte instrumenter som trenger bare verifisering, inkluderer:

- Forhåndskalibreringer lastet på programvaren.
- Forhåndskalibreringer som allerede ligger i programvaren (f.eks. VarioGuide eller

Alignment Tool).
• Instrumenter du fester et instrumentadaptersett på, og deretter utfører kalibrering og

verifisering på, inkluderer:
- Instrumenter som leveres av andre enn Brainlab, f.eks. biopsinåler.
- Brainlab-instrumenter, f.eks. pekere med flere spisser og oppsugningsrør.

MERK: For informasjon om instrumentadaptersett, se Brukerveiledning for instrument.
 

Kalibrerings-/verifiseringsmetoder

Metode Forklaring Bruk til

Instrumentkalibrerings-
matrise, rev. 4.0
(ICM4)

Utfør kalibrering/verifisering ved hjelp
av omdreiningspunktene, hullene eller
hakket på ICM4.

Alle verktøy (unntatt fleksible
verktøy), inkludert store instru-
menter og uregelmessig forme-
de instrumenter.

Bruk av flere instrumenter

Programvaren kan samtidig spore instrumenter med enheter festet av forskjellig størrelse. Hvis du
fører inn et instrument med ny geometri (ikke tidligere brukt i økten), åpner programvaren
kalibreringsdialogboksen.

Instrumentets stivhet og nøyaktighet av kalibrering

Tabellen nedenfor beskriver effektene av instrumentets stivhet på nøyaktigheten av kalibreringen.
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Type instrument Kommentar

Stiv
Stive instrumenter er de der posisjonen av instrumentspissen blir væren-
de fast i forhold til sporingsenheten under bruk.
Stive instrumenter kan kalibreres med den største nøyaktigheten.

Bøyelig

Et bøyelig instrument kan bøyes under sin egen vekt eller med minimal
kraft. Dette kan potensielt resultere i betydelige sporingsfeil hvis ikke det
håndteres på riktig måte.
Bøyelige instrumenter kan kalibreres så lenge instrumentet håndteres rik-
tig, og/eller mekanisk støtte brukes til å sikre at det er minimal bøyning
(f.eks. bruke føringsrør med biopsinål).

Fleksibel
Fleksible instrumenter er instrumentene der spissen må flyttes for å opp-
nå tilsiktet bruk.
Fleksible instrumenter kan ikke kalibreres.

Ikke kalibrer fleksible instrumenter.

Verifisering av kalibrering

For å unngå feil som følge av feil behandling av instrumentet, pass på å sjekke
nøyaktigheten til kalibreringen av instrumentspissen, aksen og diameteren. Utfør
verifisering etter at et instrument er kalibrert, laste en forhåndskalibrering eller opprette en
kalibrering.
For å verifisere nøyaktigheten av instrumentkalibreringen under kirurgi, kan du rette det kalibrerte
instrumentet gjentatte ganger mot kjente anatomiske landemerker og sjekke posisjonen som vises
på skjermbildet.
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10.1.2 Håndtere instrumentadaptere

Tilkobling av instrumentadaptere

For å bidra til å sikre vellykket kalibrering, pass på at:
• Du har koblet til en adapter som er stor nok for instrumentet. Jo større instrumentet er, jo større

adapter må du bruke. Hvis du bruker en adapter som er for liten, kan det resultere i unøyaktig
kalibrering.

• Den lange armen på adapterens sporingsenhet går parallelt med den lange aksen på
instrumentet som den er koblet til, som vist i bildet nedenfor.

• Pass på at alle skruer er godt strammet før kalibreringen.

②①
Figur 109 

Nr. Forklaring

① Den lange armen på sporingsenheten.

② Lang instrumentakse.

Mislykket kalibrering

Hvis programvaren gjenkjenner at en instrumentadapter er for liten til et instrument, vises en
tilsvarende dialogboks.
I dette tilfellet kobler du til en større adapter eller posisjonerer adapteren nærmere instrumentet og
trykker på Try Again for å gjenta kalibrering.

Riktig håndtering av instrumentadaptere

Ikke bytt ut eller flytt på instrumentadapterenheten etter kalibrering. Dette vil føre til feil
Instrumentdisplay.

Hvis en instrumentadapter eller en instrumentspiss byttes ut (f.eks. spisser til peker med
flere spisser), må instrumentet kalibreres på nytt.

Påse at adapteren er stor nok til instrumentet. Jo større instrumentet er, jo større adapter
må du bruke. En adapter som er for liten kan resultere i unøyaktig kalibrering.
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10.1.3 Aktivere kalibrering

Generell informasjon

Kalibrering aktiveres ved å:
• holde instrumentet og ICM4 (hvis du kalibrerer ved hjelp av ICM4) i kameraets synsfelt
• holde instrumentet i kameraets synsfelt

Når et instrument er kalibrert og verifisert, står det oppført i dialogboksen Tools > Instruments
(se side 199).

Før du starter

Pass på at bare instrumentet som skal kalibreres ligger i kameraets synsfelt.

Les nøye avsnittene om instrumentadaptersett og ICM4 i Brukerveiledning for instrument.

Introduksjon til kalibrering
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10.2 Kalibrering med ICM4
10.2.1 Oversikt

Generell informasjon

Du kan bruke ICM4 for å kalibrere og verifisere store eller uregelmessig formede instrumenter.
Med kalibrering av ICM4 kan du også kalibrere nøyaktig aksen til instrumentene.

ICM4-egenskaper

③

②①

Figur 110 

Nr. Komponent Funksjon

① V-innsats (hakk)

Kalibrerer instrumentaksen.
Egnet for instrumenter som ikke passer inn i hullene (på
grunn av stor diameter på instrumentet eller formen på spis-
sen).

② Kalibreringshull

Kalibrerer instrumentets spiss og akse. Egnet for instrumenter
med rett spiss.
Kan ikke brukes for instrumenter som ikke har rett skaft.
MERK: Bruken av innsatser i hullene er ikke kompatibel med
Cranial/ENT-navigeringsprogramvaren.
 

③ Dreiepunkter Kalibrerer spissen på spisse instrumenter.

Verifisere kalibrering

Hver instrumentkalibrering ved bruk av ICM4 krever avvikskontroll av aksen, diameteren og
instrumentspissen. Dette viser om disse parametrene gir en nøyaktig representasjon av det
egentlige instrumentet.
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Hvordan angi instrumentets diameter

Du kan definere instrumentets diameter før verifisering. Når en instrumentdiameter defineres,
viser programvaren en fremstilling av instrumentet med den angitte diameteren.

Figur 111 

Trinn

1.
Trykk på Set Diameter i dialogboksen Verification of Calibration.
Dialogboksen Set Instrument Diameter åpnes.

2.
Velg diameteren på skalaen. Finjuster diameteren i økninger på 0,1 mm ved hjelp av
knappene +/-.
Trykk på Reset for å stille verdien tilbake til 0.

3.
Trykk på Accept for å bekrefte verdien.
Programvaren gir beskjed om å verifisere kalibreringen.

MERK: Hvis knappen Show Axis er inaktiv, kan ikke en diameter for instrumentet vises eller
defineres.
 

Kalibrering med ICM4
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10.2.2 Instrumentakse

Generell informasjon

Kalibreringsmetoden du velger (dreiepunkt, hakk eller hull) bestemmer hvordan programvaren
beregner instrumentaksen og viser den på skjermen. Dette er spesielt tydelig når en
verktøyspissforskyvning er definert.
Når du kalibrerer et instrument med dreiepunkt, kan ikke programvaren vise instrumentaksen som
forventet. Når du utfører kalibrering med dreiepunkt, deaktiveres instrumentaksen automatisk i
visningene.
Du kan aktivere instrumentaksevisningen for kalibrering av dreiepunktet ved hjelp av Show Axis-
knappen i dialogboksen verifisering av kalibrering (se side 191).

Instrumentaksekalibrering

Vær oppmerksom på at hvis du kalibrerer et instrument med ICM4-dreiepunktene, kan det
resultere i en virtuell instrumentakse som ikke tilsvarer den egentlige instrumentaksen.
Bruk hull eller v-innsats for å kalibrere aksen riktig.

Forstå instrumentaksen

Forklaringen nedenfor beskriver hvordan instrumentaksen beregnes og vises når Show Axis er
aktivert.

① ②

Figur 112 

Nr. Kalibreringsmetode Forklaring

① Hull og v-innsats

Når du kalibrerer instrumentspissen og aksen i et kalibre-
ringshull, beregnes instrumentaksen (stiplet linje) parallelt
med hullet.
Når du kalibrerer instrumentaksen i v-innsatsen (hakket), be-
regnes den langs selve v-innsatsen.
I hvert tilfelle er den beregnede instrumentasksen som for-
ventet, dvs. langs den faktiske instrumentaksen.
Hvis en verktøyspissforskyvning er definert, stikker aksen
forbi den kalibrerte spissen i samme retning.

② Dreiepunkt

Når du kalibrerer instrumentspissen i dreiepunktet, beregnes
instrumentet parallelt med instrumentsporingsenheten. In-
strumentaksen blir så forskjøvet frem til skjæringspunktet
med instrumentspissen.
Med verktøyspissforskyvning, stikker instrumentet forbi den
kalibrerte spissen i samme retning.
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MERK: Verktøyspissforskyvninger skal bare brukes med et rett instrument eller et bøyd instrument
som ble kalibrert i et hull.
 

MERK: Bruk kun dreiekalibrering (med referanseenheten eller ICM4) til kalibrering av instrumenter
med spiss tupp. For instrumenter uten spiss tupp skal ICM4-hull- eller hakk-kalibrering.
 

Kalibrering med ICM4
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10.3 Verifisering ved hjelp av referanseenheten
10.3.1 Introduksjon

Generell informasjon

Du kan verifisere instrumentkalibreringen ved hjelp av referanseenhetskjeglen ①.

①

Figur 113 

Egnede instrumenter

Egnet? Instrumenter

Ja Instrumenter med spiss ende.

Nei

Instrumenter med:
• En rund spiss.
• En stor diameter som ikke passer riktig inn i kjeglen på referanseenheten.

MERK: ICM4 brukes til å kalibrere buede instrumenter eller for å få informasjon
om instrumentets diameter.
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10.3.2 Instrumentakse

Generell informasjon

Når du verifiserer et instrument ved hjelp av referanseenhetskjeglen, kan det hende at
programvaren vise instrumentaksen som forventet. Dette er spesielt tydelig når en
verktøyspissforskyvning er definert. Derfor deaktiveres instrumentaksen automatisk i visningene
når du utfører verifisering ved hjelp av referanseenheten.
Du kan aktivere instrumentaksevisningen ved hjelp av Show Axis-knappen (se side 191).

Forstå instrumentaksen

Hvis du aktiverer Show Axis, kan du se i forklaringen under for hvordan instrumentaksen
beregnes og vises.

Figur 114 
Når du verifiserer instrumentspissen i kjeglen, beregnes instrumentet parallelt med
instrumentsporingsenheten. Instrumentaksen blir så forskjøvet frem til skjæringspunktet med
instrumentspissen.
Med verktøyspissforskyvning (rødt kryss), stikker instrumentet forbi den kalibrerte spissen (grønn
sirkel) i samme retning.

Verifisering ved hjelp av referanseenheten
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10.3.3 Kalibrering og verifisering med dreiepunkter

Hvordan kalibrere og verifisere med dreiepunkter

Figur 115 

Trinn

1.
Hold ICM4 og instrumentet, med instrumentadapterenheten festet på, i kameraets
synsfelt.
Dialogboksen Instrument Calibration åpnes.

2. Sett instrumentspissen inn i et dreiepunkt og roter litt på instrumentet.

3. Når spissen er ferdig kalibrert, åpnes dialogboksen Verification of Calibration.

4. Sett instrumentspissen inn i samme dreiepunkt som brukes til kalibrering og roter litt på
instrumentet for å vise spissavviket.

5. Trykk på Accept for å bekrefte kalibrering eller trykk på Try Again for å gjenta kalibrering.

6. Fjern ICM4 fra kameraets synsfelt.

Hvordan vise instrumentakse

Instrumentaksevisningen deaktiveres automatisk for instrumenter som kalibreres ved hjelp av et
dreiepunkt (se side 187). I så fall vises trådkorset som representerer instrumentspissen i
bildevisningene.

Trinn

Trykk på Show Axis i dialogboksen Verification of Calibration for å aktivere aksevisningen i
bildevisningene. 

Stille inn instrumentets diameter

Du kan definere en instrumentdiameter ved å trykke på Set Diameter i dialogboksen Verification
of Calibration (se side 186). 
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10.3.4 Kalibrering og verifisering med hull

Dialogboksene Kalibrering og Verifisering

① ②

③

Figur 116 

Hvordan kalibrere og verifisere med hull

Trinn

1.
Hold ICM4 og instrumentet, med instrumentadapterenheten festet på, i kameraets
synsfelt.
Dialogboksen Instrument Calibration ① åpnes.

2. Trykk på Holes for å åpne skjermbildet for kalibrering av hull ②.

3. Velg instrumentdiameter ved å trykke på tilsvarende hull i dialogboksen. Velg minste dia-
meter som instrumentet passer i.

4. Sett instrumentspissen inn i ICM4-hullet med riktig diameter. Pass på at spissen instru-
mentet berører bunnen av hullet.

5.
Hold instrumentet helt rolig til kalibreringen er fullført.
Dialogboksen Verification of Calibration ③ åpnes.

6.
Hold spissen på instrumentet i samme hull og roter instrumentet litt for å vise spiss- og
akseavvik. Pass på at diameteren som vises, tilsvarer instrumentets diameter og hullet
som brukes.

7. Trykk på Accept for å bekrefte kalibrering eller trykk på Try Again for å gjenta kalibrering.

8. Fjern ICM4 fra kameraets synsfelt.

Forsikre deg om at spissen på instrumentet når bunnen av hullet og er tett tilpasset under
instrumentkalibrering.

Verifisering ved hjelp av referanseenheten
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Hvordan vise instrumentakse

Instrumentaksevisningen aktiveres automatisk for instrumenter som kalibreres ved hjelp av et hull
(se side 187).

Trinn

Trykk på Show Axis i dialogboksen Verification of Calibration for å deaktivere aksevisningen.
Bare trådkorset som representerer instrumentspissen vises i bildevisningene.

Stille inn instrumentets diameter

Du kan definere en instrumentdiameter ved å trykke på Set Diameter i dialogboksen Verification
of Calibration (se side 191). 
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10.3.5 Kalibrering og verifisering med V-innsatsen (hakket)

Generell informasjon

Med hakk-kalibrering kan du verifisere spissen og aksen på instrumenter som ikke var egnet for
kalibrering med hullene (f.eks. på grunn av stor diameter).
Kalibrering utføres i to trinn for å kalibrere spissen og aksen:
• Spissen kalibreres i dreiepunktene.
• Aksen kalibreres i V-innsatsen.

Dialogboksene Kalibrering og Verifisering

① ②

④③

Figur 117 

Hvordan kalibrere og verifisere

Forsikre deg alltid om at instrumentet er riktig plassert i hakket på ICM4 for å få riktige
kalibreringsresultater.

Trinn

1.
Hold ICM4 og instrumentet, med instrumentadapterenheten festet på, i kameraets
synsfelt.
Dialogboksen Instrument Calibration åpnes.

2. Trykk på Notch for å åpne den første kalibreringsdialogboksen ①.

3. Sett instrumentspissen inn i et dreiepunkt og roter litt på instrumentet.

4. Når spissen er kalibrert, åpnes den andre dialogboksen ②.

5. Plasser skaftet på instrumentet i V-innsats og hold det rolig. Pass på at instrumentet pas-
ser godt inn i V-innsatsen.

Verifisering ved hjelp av referanseenheten
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Trinn

6. Når aksen er ferdig kalibrert, åpnes dialogboksen Verification of Calibration.

7. Hold instrumentet i V-innsatsen og roter litt på det for å vise akseavviket (se dialogboks
③).

8. Sett instrumentspissen inn i samme dreiepunkt som brukes for kalibrering, og roter litt på
instrumentet for å vise spissavviket (se dialogboksen ④).

9. Trykk på Close for å bekrefte kalibrering eller trykk på Recalibrate for å gjenta kalibre-
ring.

10. Etter kalibrering fjernes ICM4 fra kameraets synsfelt.

Hvordan vise instrumentakse

Instrumentaksevisningen aktiveres automatisk for instrumenter som kalibreres med V-innsatsen
(se side 187).

Trinn

Trykk på Show Axis i dialogboksen Verification of Calibration for å deaktivere aksevisningen. 
Bare trådkorset som representerer instrumentspissen vises i bildevisningene etter kalibrering.

Stille inn instrumentets diameter

Du kan definere en instrumentdiameter ved å trykke på Set Diameter i dialogboksen Verification
of Calibration (se side 186).
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10.3.6 Kalibrere oppsugningsrør

Alternativer for kalibrering

Du kan kalibrere oppsugningsrør med:
• Hull for standard oppsugningsrør med rett spiss (utfør kalibrering som beskrevet på side 192).
• Dreiepunkter for oppsugningsrør med vinklede spisser.

Kalibrering med dreiepunkter

Følg instruksjonene på side 191 for å kalibrere og verifisere oppsugningsrør med vinklede spisser.
Husk også på følgende:

Kalibreringsspisser

Pass på at spissen på oppsugningsrøret er vinkelrett mot
dreiepunktet.

Roter oppsugningsrøret i dreiepunktet uten å løfte spis-
sen.

Spissavvik

Under kalibrering av dreiepunkt, kan du ikke sette spissen på oppsugningsrør helt inn i
dreiepunktet. Dette fører til et avvik mellom den viste og den faktiske spissen. Avhenging av
formen på spissen på oppsugningsrør og størrelsen, kan dette avviket være på opptil 1,5 mm.

Verifisering ved hjelp av referanseenheten
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10.4 Forhåndskalibrerte instrumenter
10.4.1 Laste forhåndskalibrerte instrumenter

Typer forhåndskalibrerte instrumenter

To typer forhåndskalibrerte instrumenter kan brukes sammen med programvaren:
• Instrumenter som forhåndskalibreringen må lastes inn for, inkluderer:

- Engangssonde: Side 271 
- Paint-instrumenter (følg trinn for lasting og verifisering på side 197)

• Instrumenter som programvaren inneholder forhåndskalibreringer for, inkluderer:
- Biopsinål: Side 266 
- VarioGuide: Side 249 
- Innrettingsverktøy (biopsirør): Side 262

Hvordan laste en forhåndskalibrering

Figur 118 

Verifiser alltid gjenopprettede instrumentkalibreringer omhyggelig før du fortsetter.

Trinn

1. Hold det forhåndskalibrerte instrumentet i kameraets synsfelt.

2. Trykk på Load i dialogboksen Instrument Calibration for å laste inn en forhåndskalibre-
ring.

3. Hvis det finnes forhåndskalibreringer for mer enn ett instrument, velger du instrumentet i
dialogboksen Select Instrument.

4.
Verifiser kalibreringen i dialogboksen Verification of Calibration.
MERK: Følg instruksjonene som finnes på side 191 (kalibrering ved bruk av ICM4).
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Last og verifiser Paint-instrumenter

Når nøyaktigheten verifiseres med Paint-instrumenter ved hjelp av referanseenheten, er
spissavviket minst 2,8 mm på grunn av den kuleformede spissen på Paint-instrumentet. For å
finne nøyaktigheten til den faktiske spissen holder du Paint-instrumentet vertikalt i
referanseenhetens kjegle og trekker fra 2,8 mm fra spissavviket som vises.

Last alltid inn den forhåndskalibrerte instrumentgeometrien når du bruker Paint-
instrumentet, da en manuell kalibrering ikke vil være nøyaktig.

Forhåndskalibrerte instrumenter
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10.5 Få tilgang til kalibrerte instrumenter
10.5.1 Etter kalibrering

Generell informasjon

Når et instrument er kalibrert og verifisert, vises det i listen i dialogboksen Tools > Instruments.
Herfra får du tilgang til kalibreringen, f.eks. for å gjenta verifiseringen.

Verifiser alltid gjenopprettede instrumentkalibreringer omhyggelig før du fortsetter.

Hvordan få tilgang til kalibrerte instrumenter

Trinn

Åpne Tools > Instruments.

① ②

Figur 119 

Nr. Komponent

①
Når et instrument er kalibrert og verifisert, vises det på listen.
MERK: Biopsy Needle og VarioGuide / Alignment Tool finnes alltid på listen, selv om
kalibreringen fortsatt ikke har blitt verifisert.
 

②
Diameteren på instrumentet (hvis den er definert) er spesifisert for hvert instrument.
Denne kolonnen viser også om aksen er deaktivert for instrumentet (f.eks. hvis den var
kalibrert bare med referanseenhetskjeglen).

Velge en kalibrering

Trinn

Trykk på det aktuelle miniatyrbildet for å få tilgang til en kalibrering.
Dialogboksen Verification of Calibration åpnes.
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Figur 120 

Alternativer

Følg instruksjonene som er gitt på side 189 (verifisering i referanseenhetskjeglen) eller på side
191 (verifisering ved hjelp av ICM4) for å verifisere kalibreringen.

Aktiver/deaktiver Show Axis for å skjule/vise instrumentaksen som vises i visningene.
MERK: Som standard deaktiveres instrumentaksen for instrumenter kalibrert ved hjelp av refe-
ranseenheten og for instrumenter kalibrert i et ICM4-dreiepunkt.
 

Trykk på Set Diameter for å definere eller endre diameter for instrumentet (se side 186).

Trykk på Recalibrate for å gjenta kalibrering for det valgte instrumentet.

Få tilgang til kalibrerte instrumenter

200 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



11 ULTRALYD
11.1 Introduksjon til ekstern ultralyd
11.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Hjerneforskyvning som skyldes tilbaketrekking, tap av væske eller svulst som fjernes, kan gjøre
navigeringen mindre nøyaktig basert på preoperative bilder. Navigert ultralyd brukes for å:
• identifisere hjerneforskyvning intraoperativt og kompensere for den
• visualisere og merke kar

MERK: Du kan ikke koble til en ultralydenhet til navigeringssystemet uten egnet videoutgang.
 

Før du starter

• Pasienten må være registrert.
• Ultralydenheten må kobles riktig til navigeringssystemet.
• En ultralydadapter må kobles til ultralydproben.

Les nøye kapitlene om ultralydadaptere og ultralydregistreringsfantom i Brukerveiledning
for instrument før du bruker ultralydfunksjonene.

Før en ultralydveiledet navigering utføres, må ultralydproben kalibreres med
ultralydregistreringsfantomet.

Begrensninger

Denne håndboken beskriver hvordan du skal bruke programvaren for å styre og fange opp
ultralydbildet. Denne håndboken:
• Gir ikke instruksjoner om hvordan du skal utføre en ultralydundersøkelse eller noen

andre medisinske prosedyre.
• Fremlegger ikke medisinske protokoller for ultralydundersøkelser eller medisinske

prosedyrer.
• Drøfter tolkningene av skanningene som er tatt opp.

Før du bruker programmets funksjoner for ekstern ultralyd, må du gjennomgå opplæring i
kliniske prosedyrer for gjennomføring av ultralydundersøkelser.

Ultralydbilder som vises

Ultralydbildene som vises på navigeringsskjermen er ikke egnet for diagnostisk bruk. Bruk
skjermen på ultralydenheten når bildekvalitet er avgjørende.
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11.2 Starte ekstern ultralyd
11.2.1 Aktivere ekstern ultralyd

Generell informasjon

Den eksterne ultralydintegreringen krever videotilkobling mellom ultralydenheten og
navigeringssystemet. Koble til den eksterne ultralydenheten til Brainlab-systemet ved hjelp av
videokabel.

Hvordan aktivere ultralyd

Figur 121 

Trinn

Åpne Tools > Ultrasound.

Starte ekstern ultralyd
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11.2.2 Velge ultralydproben

Generell informasjon

For å navigere en ultralydprobe må den kalibreres ved en angitt penetreringsdybde og -frekvens.
Ideelt sett vil en ultralydspesialist installere Brainlabs forhåndsinnstillinger på ultralydenheten for å
avstemme forhåndsinnstillingene for navigering. Kontakt Brainlab support for mer informasjon om
forhåndsinnstillinger for ultralyd og forhåndskalibrering.

Hvordan velge en ultralydprobe

Figur 122 

Trinn

Under Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes, velg proben som skal brukes til navigering
ved å trykke på ikonet. Du får nå beskjed om å verifisere proben (se side 204).
MERK: Den kalibrerte proben du velger, er uthevet.
 

Sjekk at innstillingene på ultralydenheten (utgangskanal, displayområde, zoom-nivå,
bilderotasjon, skannedybde) tilsvarer valgte probekalibrering på navigeringssystemet.

Pass på at du velger ultralydproben som faktisk brukes under navigering.

Flere alternativer

Alternativer

Trykk på Add New Probe for å legge til en ny probe. Videoinnstillingene fra forrige kalibrering
brukes. Deretter åpnes dialogboksen Enter Probe Name. Hvis ingen tidligere kalibrering av en
ultralydprobe foreligger, må videoinnstillingene først defineres (se side 207).
MERK: Endrede bildeinnstillinger kan defineres på nytt for den nye proben (se side 210).
 

Trykk på tilsvarende X-knapp for å slette en probe fra listen. Du blir bedt om å bekrefte denne
handlingen.
MERK: Du kan ikke slette en ultralydprobe som allerede er valgt.
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11.2.3 Verifisere probekalibreringen

Generell informasjon

Etter hver kalibrering av en ultralydprobe eller etter at en probe er valgt som allerede er kalibrert,
er det viktig å verifisere nøyaktigheten av kalibreringen for å sikre riktig fremstilling av bildet.

Dialogboksen Ultrasound Verification

②①

Figur 123 

Nr. Komponent

①

Når du holder ultralydproben mot ultralydregistreringsfantomet, vises et ultralydbilde
av fantomet.
• Små hvite flekker på bildet representerer kalibreringspunkter (skjæringspunkt av lednin-

ger i fantomet).
• Gule trådkors viser den beregnede posisjonen av kalibreringspunkter basert på pro-

bens plassering.

②
Når du holder ultralydproben mot pasientens hodeskalle, rekonstrueres det valgte bilde-
settet i henhold til den faktiske ultralydplanretningen. Du kan sammenligne anatomiske
landemerker med MR/CT-data.

Hvis dopplermodus brukes, verifiser riktig fargegjengivelse på verifiseringssiden med den
eksterne ultralydvisningen. Du må ha S-videoinngang for riktig dopplerfremstilling.

Informasjonen fra ultralyddoppleren som vises på navigeringsskjermbildet, kan være
annerledes enn den informasjonen som vises på det eksterne ultralydsystemet. Kryssjekk
visningen med det eksterne ultralydsystemet for et mer detaljert bilde.

Hyppighet av verifisering

Verifiser nøyaktigheten av kalibreringen hver gang du utfører ultralydveiledet navigering.

Starte ekstern ultralyd
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Hvordan verifisere nøyaktigheten ved hjelp av fantomet (alternativ 1)

Trinn

1. Hold proben oppreist midt i ultralydregistreringsfantomet.

2.
I bildevisningen ① må du verifisere at de gule trådkorsene tilsvarer plasseringen av de
hvite flekkene. Hvis hvert trådkors er direkte over det hvite feltet (staver), indikerer dette
at kalibreringen er nøyaktig.

3. Sjekk nøyaktigheten ved å flytte langsomt på proben for å se at trådkorsenes bevegelser
tilsvarer bevegelsen av stavene.

Hvordan verifisere nøyaktigheten direkte på hodeskallen (alternativ 2)

Trinn

1. Hold proben mot et kjent landemerke på pasientens hodeskalle.

2. I Ultrasound Inline-visningen ② (se side 222) må du verifisere at retningen på ultralyd-
bildet er i samsvar med pasientdataene.

Neste trinn

Alternativer

Hvis nøyaktigheten er god nok, trykker du på Accept for å bekrefte kalibreringen.

Hvis nøyaktigheten ikke er god nok, trykker du på Recalibrate.
Dialogboksen Rod Detection åpnes (se side 211).

Du kan også oppnå bedre kalibrering manuelt aller første gang ultralydproben kalibreres. Trykk
på Improve. Dialogboksen Manual Rod Placement åpnes (se side 212).

Flere alternativer

Knapp Funksjon

Flip

Flip tilbyr samme funksjon som den eksterne ultralyden for å tilpasse ul-
tralydbildet til brukerens behov.
Roterer ultralydvisningen og pasientdatavisningen vertikalt. Funksjonen
angir bilderetningen i henhold til oppsettposisjonen/pasientens retning.
MERK: Når du bruker den eksterne roteringsfunksjonen, gjøres en kali-
brering som allerede foreligger for en ultralydprobe, ugyldig. Trykk på Flip
på verifiseringssiden for å tilpasse ultralydbildet i henhold til brukerens be-
hov.
 

Recalibrate Recalibrate åpner dialogboksen Rod Detection, og deretter kan du bru-
ke automatisk kalibrering for å oppnå bedre kalibrering (se side 211).

Improve

Improve åpner dialogboksen Manual Rod Placement. Nå kan du oppnå
bedre kalibrering manuelt (se side 212).
MERK: Du kan bare bruke Improve-funksjonen aller første gang ultralyd-
proben kalibreres.
 

Accept Aksepterer den bekreftede ultralydkalibreringen.
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Knapp Funksjon

Cancel

Avbryter ultralydkalibreringen og tar deg tilbake til hovedskjermen.
MERK: Hvis en ultralydprobe allerede var valgt og bekreftet, blir denne
tidligere valgte proben værende som valgt probe hvis du velger Cancel
på verifiseringssiden.
 

Starte ekstern ultralyd
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11.2.4 Kalibrere en ny ultralydprobe

Generell informasjon

Du må utføre en kalibrering hvis:
• ingen prober er kalibrert eller kalibrerte prober har blitt slettet
• verifiseringen av probekalibreringen mislykkes

Hvordan definere bildeinnstillinger for kalibrering

Figur 124 

Trinn

1. Trykk på Add New Probe under Tools > Ultrasound > Probes.

2.

• Hvis du kalibrerer en ultralydprobe for første gang, må videoinngangen defineres (se
side 207).

• Hvis en ultralydprobe allerede er kalibrert, brukes den definerte videoinngangen, be-
skjærings- og bildeinnstillingene til proben som sist ble kalibrert. Disse innstillingene
kan endres ved å trykke på Image Settings i dialogboksen Cone Definition (side
210).

3. Når Add New Probe er valgt, må navnet på proben defineres (se side 209).

MERK: Hvis ultralydbildet ikke vises, må du påse at videoinngangen som er valgt passer til
kablene som er festet til panelet som brukes av ultralydenheten.
 

Under hvert bruk, kan videoen kobles til samme inngang som er valgt under kalibrering.
Når du bruker en annen inngang, kan det resultere i feil kalibrering.

Hvordan definere videoinngangen

Fanen Video Input definerer videosignalet og videoinngangen som brukes.
Hvis du kalibrerer en ny probe for første gang, åpnes dialogboksen Video Input, der du får
beskjed om å velge riktig videoinngang for å definere videoinnstillingene.
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Figur 125 

Trinn

1. Med Video Input stiller du inn kanalen for videotilkoblingen. Trykk på Select Input for å
velge ønsket inngang (se side 207).

2. Velg Signal Type (PAL eller NTSC).

3. Trykk på Accept for å starte kalibrering av proben.

MERK: Alle videoinnstillingene er tilgjengelige bare under kalibrering. Bildeinnstillingene kan nås i
dialogboksen Cone Definition ved å trykke på ikonet Image Settings (se side 210).
 

Hvordan beskjære et ultralydbilde

I fanen Cropping kan du definere ultralydbildet som vises på hovedvisningene. Det tilkoblede
ultralydbildet er begrenset til bildet som vises innenfor de gule strekene.

Figur 126 

Starte ekstern ultralyd
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Trinn

1.
Endre størrelsen på beskjæringsvinduet.
Bruk glidebryteren Horizontal Size for å justere bredden på ultralydbildet.
Bruk glidebryteren Vertical Size for å justere høyden på ultralydbildet.

2. Trykk på bildet for å justere midten av beskjæringsvinduene.

Definer en ultralydvisning med hele kjeglen synlig for å unngå å beskjære relevant
ultralydinformasjon. All relevant informasjon skal være synlig for den definerte
visningsrektangelen. Sjekk dette med den eksterne ultralydvisningen for å forsikre deg om
at all informasjon er synlig.

Hvordan justere bildeinnstillinger

I fanen Settings kan bruke glidebryterne til å justere innstillingene for bildevisning etter behov. For
mer informasjon om bildeinnstillinger, se side 52.

Figur 127 

Hvordan åpne bildeinnstillinger for ultralyd

Det er forskjellige muligheter for å endre innstillingene for ultralydbildet.

Alternativer

Trykk på Image Settings under Tools > Ultrasound for å åpne dialogboksene der du kan foreta
justeringer (se side 217).

Endre bildeinnstillinger i dialogboksen Cone Definition (se side 210).

Hvordan merke en ultralydprobe

Den aller første gangen en ultralydprobe kalibreres med navigeringssystemet, får proben navn
etter at bilde- og videoinnstillingene er definert. Du kan bare gi navn til en ultralydprobekalibrering
én gang.
Hvis en ultralydprobe allerede er kalibrert på navigeringssystemet, kan du definere en annen
innstilling for den ved å trykke på Add New Probe på siden Probe Selection.
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Figur 128 

Trinn

1. Tast inn et navn på det virtuelle tastaturet. For at proben skal være enkel å identifisere,
bør navnet inneholde navnet på proben og ultralydfrekvensen som er brukt.

2. Trykk på Proceed for å lagre navnet på proben.

Hvordan justere kalibreringskjeglen

Dialogboksen Cone Definition viser forslag til ultralydkjegle (gul kontur). Kjeglen omgir området
som brukes til kalibrering av ultralydproben. Plasser kjeglen slik at alle bildedeler som ikke tilhører
B-modusbildet ligger utenfor den gule konturen og den definerte kjeglen representerer
ultralydbildet.
MERK: Du kan endre videoinngangsinnstillingene ved å trykke på Image Settings ④ i visningen.
 

②

④
③

①

Figur 129 

Trinn

1. Aktiver et punkt ved å trykke på trådkorset og flytte det for å opprette en gul kontur ①
rundt ultralydkjeglen.

Starte ekstern ultralyd

210 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Trinn

2.
Trykk på ønsket sted på skjermen for å plassere et punkt. Bruk den forstørrede visningen
② for å finjustere posisjonen.
Gjeldende punkt (som vises i gult) flyttes til det angitte området.

3.

Juster dybden for penetrering ved bruk av glidebryteren ③. Dybden på penetrering kan
ligge mellom 50–100 mm.
MERK: Penetreringsdybden i dialogboksen må være den samme som penetreringsdyb-
den på den tilkoblede ultralyden.
 

Bare ultralydprober med en penetreringsdybde på mellom 50 og 100 mm støttes.

Hvordan utføre automatisk kalibrering

Dialogboksen Rod Detection gir direkte tilbakemelding om hvilke bildeobjekter som brukes til
automatisk kalibrering.

①

②

Figur 130 

Trinn

1. Juster de røde linjene ① for å filtrere bort bildeartefakter som kan bli registrert som sta-
ver. Alt over den øverste streken og under den nederste streken blir ignorert.

2. Hold probespissen oppreist og midt i gummidelen av ultralydregistreringsfantomet
samtidig som du passer på å innrette ultralydplanet med fantomet.

3.

Hvis de hvite kalibreringspunktene i ultralydbildet registreres av programvarens kalibre-
ringsalgoritme, markeres de med grønn kontur. Ultralydenheten må bli værende på plass i
noen sekunder.
• Hvis kalibreringen er vellykket, åpnes siden Ultrasound Verification.
• Hvis kalibreringen mislykkes, åpnes siden Manual Rod Placement.

MERK: Du kan tilpasse bildeinnstillingene ved å velge Image Settings ② i visningen.
 

Ultralydregistreringsfantomet skal draperes under kalibrering for å sikre at ultralydproben
holdes steril.
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Hvordan oppnå en god kalibrering

Kalibreringsalgoritmen bruker staver for kalibreringsfantomet til å kalibrere ultralydproben.
Følgende bilder gir et inntrykk av hvordan dannelsen av de påviste ultralydfantomstavene må se
ut for å oppnå en vellykket kalibrering. Eksempler er gitt for forskjellige penetreringsdybder.

Kalibrering Forklaring

• Stavdeteksjon med en kalibreringsalgoritme
i ultralydbildet kan ses på venstre side.

• Avstem ultralydproben med stavdannelsen
som vises.

• Fem staver påvises ved hjelp av en ultralyd-
probe med en penetreringsdybde på 60
mm.

Denne stavdannelsen fører til en vellykket ka-
librering av ultralydproben.

• Avstem ultralydproben med stavdannelsen
som vises.

• Åtte staver ses ved en penetreringsdybde
på 80 mm.

Denne stavdannelsen fører til en vellykket ka-
librering av ultralydproben.

• Avstem ultralydproben med stavdannelsen
som vises.

• Ved en penetreringsdybde på 100 mm vises
minst åtte staver.

Denne stavdannelsen fører til en vellykket ka-
librering av ultralydproben.

Hvordan utføre manuell kalibrering

Hvis den automatiske kalibreringen mislykkes, åpnes dialogboksen Manual Rod Placement. I
denne dialogboksen kan du manuelt utbedre den automatiske kalibreringen, ved å manuelt
tilpasse stavene som ble valgt automatisk i den automatiske kalibreringen. De hvite
kalibreringspunktene i ultralydregistreringsfantomet i ultralydbildet brukes til kalibrering.
På ultralydfantomet ① kan du se en fremstilling av hvordan korrekt manuell plassering av staver
skal se ut.

Starte ekstern ultralyd
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①

Figur 131 

②

Figur 132 

Trinn

1.

Et bilde av ultralydbildet brukes til kalibrering. De valgte kalibreringspunktene merkes au-
tomatisk med hvite trådkors. Trådkorsposisjonen er midt i de hvite kalibreringspunktene i
ultralydbildet.
MERK: Hvis kalibreringspunktene i registreringsfantomet ikke er klart synlige i visningen,
trykker du på Try Again. Programvaren tar deg tilbake til dialogboksen Rod Detection,
der du kan utføre en ny automatisk kalibrering.
 

2.

• Hvis du vil tilpasse posisjonen til kalibreringspunktet, trykker du på trådkorset for ønsket
kalibreringspunktet for å endre dets posisjon. Det valgte trådkorset er uthevet i gult.

• Trykk på ønsket sted på skjermen for å plassere et kalibreringspunkt. Gjeldende punkt
(som vises i gult) flyttes til det angitte området. Tilpass kalibreringspunktene manuelt til
de avpasses med midten av de hvite stavene på ultralydbildet.

Bruk den forstørrede visningen ② for å finjustere posisjonen.

3.

Plasser hvert kalibreringspunkt, ett punkt om gangen.
• Trykk på Add Rod for å legge til kalibreringspunkter eller velge flere staver.
• Trykk på Remove Rod for å fjerne kalibreringspunkter eller avvelge staver.

MERK: Minst fem kalibreringspunkter er nødvendig for å utføre en kalibrering.
 

MERK: Avhengig av dybden på kalibreringen, varierer maksimalt antall staver, som nevnt
på siden Manual Rod Placement.
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Trinn

4.

Trykk på Calibrate for å utføre rekalibrering basert på punktene som er kalibrert manuelt.
Hvis den manuelle kalibreringen mislykkes, åpnes siden Ultrasound Calibration Error.
Trykk på:
• Try Again for å oppnå bedre plassering av kalibreringspunktene.
• Cancel for å avbryte ultralydkalibrering.

Hvis kalibreringen er vellykket, får du beskjed om å verifisere nøyaktigheten (se side
214).

Flere alternativer for manuell kalibrering

Knapp Funksjon

Add Rod

Legger til et tilleggspunkt for kalibrering (trådkors) for å definere en ny stav.
Minst fem kalibreringspunkter må defineres for en vellykket kalibrering.
Avhengig av dybden på penetreringen kan et maksimalt antall kalibrerings-
punkter settes inn (se side 212).

Remove Rod Fjerner det valgte (gule) trådkorset.

Reset Gjenoppretter kalibreringspunktet som først ble valgt for manuell kalibrering.

Try Again

Siden Rod Detection åpnes når du bruker knappen Try Again for å bruke au-
tomatisk kalibrering for å:
• utføre en vellykket automatisk kalibrering (se side 211), eller
• ta opp et nytt ultralydbilde for manuell kalibrering

Calibrate Utfører en ny kalibrering med kalibreringspunktene som er definert manuelt.

Cancel Avbryter kalibreringen av ultralydproben og tar deg tilbake til hovedskjermen.

Hvordan verifisere en ultralydkalibrering

②①

Figur 133 

Trinn

1. Plasser ultralydproben på ultralydregistreringsfantomet. I visning ① skal stavene og
trådkorsene fra kalibreringen stemme overens med de i fantomet.

2. I visning ② kan du se kalibreringsoverleggene med ultralyddataene (vises i grønt). Sam-
menlign anatomiske landemerker med MR-/CT-data.

Starte ekstern ultralyd
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Trinn

3.

Velg ett av følgende alternativer:
• Trykk på Recalibrate. Dialogboksen Rod Detection åpnes for automatisk ultralydkali-

brering.
• Trykk på Improve. Dialogboksen Manual Rod åpnes for å oppnå bedre kalibrering ma-

nuelt.
• Trykk på Accept for å akseptere gjeldende verifisert probe.
• Trykk på Cancel for å avbryte gjeldende verifisering av proben. Da åpnes hovedskjer-

men igjen.

MERK: Kalibreringen vil gjøres ugyldig hvis penetreringsdybden, frekvensen eller andre
ultralydinnstillinger i den eksterne ultralydenheten endres. En ny kalibrering kreves.
 

MERK: For mer informasjon om hvordan ultralyden skal verifiseres, se avsnittet Verifisere
probekalibrering på side 204.
 

Kontrollere nøyaktigheten av ultralydkalibrering

Sjekk alltid nøyaktigheten av ultralydsporingen etter kalibrering ved å teste om
ultralydproben vises riktig i CT-/MR-dataene. Pek proben på kjente anatomiske
landemerker og verifiser posisjonen som vises på skjermen.

Rekalibrering

Hvis verifiseringen av proben viser seg å være unøyaktig, må du rekalibrere ultralydproben for å
oppnå en nøyaktig kalibrering.
Kalibreringen vil gjøres ugyldig og må utføres på nytt hvis penetreringsdybden, frekvensen eller
andre ultralydinnstillinger i den eksterne ultralydenheten endres.
Trykk på Recalibrate på siden Ultrasound Verification for å åpne siden Rod Detection og
rekalibrere ultralydproben automatisk.
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11.3 Eksterne ultralydverktøy
11.3.1 Få tilgang til verktøy

Få tilgang til ultralydverktøy

Når du har verifisert kalibreringen, viser dialogboksen Tools > Ultrasound alle tilgjengelige
funksjoner for External Ultrasound. 

Figur 134 

Tilgjengelige verktøy

Når du har programvarelisensen for External Ultrasound, er følgende ultralydverktøy
tilgjengelige:

Verktøy Forklaring Se

Ultrasound Probes Velg og verifiser en forhåndskalibrert ultralydprobe eller
kalibrer en ny probe eller penetreringsdybde. Side 203

Switch to BK Medical Ul-
trasound Bruke BK Medical-ultralyd. Side 225

Image Settings Juster ultralydbildeinnstillinger, f.eks. skarphet, kon-
trast, metning. Side 217

Object Shift Flytt på objekter med kontur. Side 151

Ultrasound Landmarks Definere landemerker med ultralydbildet. Side 163

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Ta opp 3D-ultralydbildesett. Side 218

Eksterne ultralydverktøy
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11.3.2 Image Settings

Generell informasjon

I dialogboksen Image Settings kan du bruke glidebryterne til å justere innstillingene for
bildevisning etter behov. For mer informasjon om bildeinnstillinger, se side 52.

Hvordan justere bildeinnstillinger

Figur 135 

Alternativer

Velg Tools > Ultrasound for å åpne dialogboksen Image Settings der du kan foreta bildejuste-
ringer (se side 216).

Trykk på ikonet Image Settings i Ultrasound-visningen og Ultrasound Inline.
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Introduksjon

Oversikt

Med 3-D Ultrasound Acquisition kan du intraoperativt ta opp nye bildesett ved å skanne volumet
av pasientens hode. Det nye bildesettet kan brukes for navigeringsformål.

Nøyaktigheten av data som er tatt opp

Hvis en ultralydadapter løsner, er det mulig at 3D-ultralydbildet som er tatt opp
intraoperativt, ikke passer til det preoperative bildesettet.

3D-ultralyddata som er tatt opp, kan variere etter en stund fra pasientens reelle anatomi på
grunn av f.eks. hjerneforskyvning eller reseksjoner.

3-D Ultrasound Acquisition kan bare utføres nøyaktig for vev som blir værende konstant i
forhold til Mayfield-referanseenheten.

Råd for å ta opp 3D-ultralyd

Figur 136 
• Flytt adapteren i ett langt, sakte og jevnt sveip (ca. 10 sekunder).
• Sporingsenheten skal være vendt så mye mot kameraet som mulig.
• Ikke flytt adapteren over det samme området to ganger.
• Hold adapteren noenlunde vinkelrett. Kun en svak helling er akseptabel.
• Ultralydenheten må beholde fokuset på interesseområdet.

For å unngå forsinkelser mellom ultralydbildet og dets korelasjon til CT-/MR-bilder, må
proben sveipes sakte og jevnt. For å oppnå maksimal nøyaktighet, må ultralyddataene tas
opp i ett enkelt, sakte sveip.

3-D Ultrasound Acquisition
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Hvordan få tilgang til dialogboksen Acquisition of 3-D Ultrasound

Figur 137 

Trinn

Velg Ultrasound > Tools og trykk på 3-D Ultrasound Acquisition for å åpne dialogboksen Ac-
quisition of 3-D Ultrasound.

Hvordan registrere ultralydbilder

Trinn

1.

• Hold proben mot interesseregionen og trykk på Start for å begynne å ta opp ultralydda-
ta.

• Beveg proben langsomt for å registrere ultralydbilder nøyaktig, samtidig som at du er
forsiktig så du ikke skader pasientvev.

MERK: Knappen Stop vises.
 

2.
Når ultralydbildene er tatt opp, trykker du på Stop.
MERK: Du kan fortsette å ta opp ultralydbilder, opptil 500, ved å trykke på Start igjen.
 

3. Trykk på Accept for å lagre bildesettet som er tatt opp.

4. Hvis ultralydbilder allerede er tatt opp, kan du trykke på Clear for å slette dem.

Lagrede bilder

Programvaren lagrer opptil 500 bilder, som settes sammen til ett bildesett. Det nye bildesettet kan
brukes for navigeringsformål (se side 137).
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11.5 Ultralydbilder
11.5.1 Oversikt

Generell informasjon

Du kan vise ultralydbilder direkte. Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene.

Før du starter

Pass på at ultralydvideoutgangen er konfigurert (se side 209).

Hvordan vise ultralydbilder

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet i visningen på hovedskjermbildet som du ønsker å vise.

2. Velg fanen Other Views.

3.
Trykk på Ultrasound-visningen eller Ultrasound Inline-visningen. Dialogboksen lukkes,
og visningen oppdateres med det valgte ultralydbildet.
MERK: Ultrasound Inline-visningen krever også et valg av datasett (se side 222).
 

Hvordan fryse ultralydbilder

En ultralydvisning kan fryses ved hjelp av Ultrasound Freeze-ikonet i en ultralydvisning.

Trinn

1.
Trykk på det deaktiverte Ultrasound Freeze-ikonet i en Ultrasound-visning el-
ler i en Ultrasound Inline-visning.
Kun den ultralydvisningen som ikonet aktiveres i, påvirkes.

2. Trykk på det aktiverte Ultrasound Freeze-ikonet for å oppheve frysingen av ul-
tralydbildet.

Bruk Ultrasound Freeze-funksjonen i programvaren for å fryse ultralydbilder, ikke bruk
ikonet i ultralydenheten.

Forskjellige ultralydvisninger

Visning Forklaring

Ultrasound
Her kan du vise ultralydbildet.
Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene.

Ultrasound Inline
Her kan du vise det valgte bildesettet med CT-/MR-data rekonstruert for å
stemme overens med ultralyden (se side 222).
Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene.

Retningen på ultralydvisningen og pasientretningen er uavhengig av hverandre. En
retningsendring for ACS-visningen vil ikke påvirke ultralydvisningen.

Ultralydbilder
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Visningen av ultralyd- og videobilder kan forsinkes hvis systemet brukes til full kapasitet.
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11.5.2 Ultrasound Inline-visningen

Oversikt

Med Ultrasound Inline-visningen kan du vise det valgte bildesettet med CT- eller MR-data som er
rekonstruert for å stemme overens med ultralyden.

Hvordan vise en ultralydrekonstruksjon

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet.

2. Velg fanen Other Views. 

3. Trykk på Ultrasound Inline-visningen. Dialogboksen lukkes, og visningen oppdateres
med Ultrasound Inline-visningen.

4.
Hvis mer enn ett bildesett er tilgjengelig, åpnes dialogboksen Select Set. Velg bildesettet
du vil vise i visningen. Dialogboksen lukkes, og visningen oppdateres med Ultrasound
Inline-visningen.

Bildevisning

Visningen øverst til høyre viser Ultrasound Inline-visningen ①.

①

Figur 138 

Hvordan overlegge Ultrasound Inline-visningen

Trinn

1.

Trykk på det deaktiverte Overlay-ikonet for å legge videobildet av ultralyden
over rekonstruksjonen av ultralyden.
MERK: Hvis Doppler-modus for den eksterne ultralyden aktiveres, må du verifi-
sere fargeinformasjonen på den eksterne skjermen.
 

2. Trykk på det aktive Overlay-ikonet for å slå av Overlay-funksjonen.
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Det overlagte ultralyd-videobildet kan skjule viktige strukturer i det underliggende
bildesettet. Bruk en tilleggsvisning for å vise bildesettet, eller slå av ultralydoverlegget for
å kontrollere for skjulte strukturer.

Hvordan justere overlegget

Trykk på Image Settings-ikonet i Ultrasound Inline-visningen, og velg fanen Overlay i
dialogboksen Image Settings.

①

③

②

④

Figur 139 

Nr. Funksjon

① Justerer bildets Lower Threshold. De mørkere delene av ultralydbildet vises ikke.

② Justerer bildets Upper Threshold. De lysere delene av ultralydbildet vises ikke.

③ Justerer ultralydbildets Intensity for å endre gjennomsiktigheten på det overlagte ultralyd-
bildet.

④ Aktiverer Green Overlay på bildet for å endre fargen på ultralydbildet til grønntoner.
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11.5.3 Konfigurasjon av ultralydvisning

Generell informasjon

Du kan vise ultralydbilder direkte. Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene. Følgende
tyder på en visningskonfigurasjon.

Foreslått visningsoppsett

① ② ③

④⑥ ⑤

Figur 140 

Nr. Visning

① Aksial

② Koronal

③ Sagittal

④ 3D-oversikt

⑤ Ultrasound Inline-visning uten overlegg

⑥ Ultrasound Inline-visning med overlegg

Verktøyspissen på en sporet, kalibrert ultralydprobe er identisk med midten av øvre kant av
ultralydkjeglen som vises. Banen som vises, ligger i ultralydplanet.
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11.6 BK Medical-ultralyd
11.6.1 Introduksjon til BK Medical-ultralyd

Generell informasjon

Hjerneforskyvning som skyldes tilbaketrekking, tap av væske eller svulst som fjernes, kan gjøre
navigeringen mindre nøyaktig basert på preoperative bilder. Navigert ultralyd brukes for å:
• identifisere hjerneforskyvning intraoperativt og kompensere for den
• visualisere og merke kar

Før du starter

• Pasienten må være registrert.
• Ultralydenheten må kobles riktig til navigeringssystemet.
• En ultralydadapter må kobles til ultralydproben.

Les nøye kapitlene om ultralydadaptere og ultralydregistreringsfantom i
brukerveiledningen for instrumentet før du bruker ultralydfunksjonene.

Før en ultralydveiledet navigering utføres, må ultralydproben kalibreres med
ultralydregistreringsfantomet.

Begrensninger

Denne håndboken beskriver hvordan du skal bruke programvaren for å styre og fange opp
ultralydbildet. Denne håndboken:
• Gir ikke instruksjoner om hvordan du skal utføre en ultralydundersøkelse eller noen

andre medisinske prosedyre.
• Fremlegger ikke medisinske protokoller for ultralydundersøkelser eller medisinske

prosedyrer.
• Drøfter tolkningene av skanningene som er tatt opp.

Før du bruker funksjoner i BK Medical-ultralydprogrammet, må du gjennomgå opplæring i
kliniske prosedyrer for gjennomføring av ultralydundersøkelser.

Ultralydbilder som vises

Ultralydbildene som vises på navigeringsskjermen er ikke egnet for diagnostisk bruk. Bruk
skjermen på ultralydenheten når bildekvalitet er avgjørende.
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11.6.2 Starte BK Medical-ultralyd

Generell informasjon

Ultralydintegreringen krever videotilkobling mellom ultralydenheten og navigeringssystemet. BK
Medical-ultralydenheten krever direkte nettverkstilkobling til Brainlab-systemet.

Hvordan aktivere ultralyd

Figur 141 

Trinn

Åpne Tools > Ultrasound.
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11.6.3 Velge ultralydproben

Generell informasjon

For å navigere en ultralydprobe, må proben ha vært kalibrert minst én gang.

Hvordan velge en ultralydprobe

Figur 142 

Trinn

Under Tools > Ultrasound > Probes trykker du på ikonet for å velge den proben fra BK Medical
som skal brukes til navigering.
Du får beskjed om å bekrefte proben (se side 204).
MERK: Den kalibrerte proben du velger, er uthevet.
 

Pass på at du velger ultralydproben som faktisk brukes under navigering.

Flere alternativer

Alternativer

Trykk på Add New Probe for å legge til en ny probe. Det åpnes en sekvens med dialogbokser
for å kalibrere den nye proben (se side 230).

Trykk på tilsvarende X-knapp for å slette en probe fra listen. Du blir bedt om å bekrefte denne
handlingen.
MERK: Du kan ikke slette en aktiv ultralydprobe.
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11.6.4 Verifisere probekalibreringen

Generell informasjon

Etter hver kalibrering av en ultralydprobe eller etter at en probe er valgt som allerede er kalibrert,
er det viktig å verifisere nøyaktigheten av kalibreringen for å sikre riktig fremstilling av bildet.

Dialogboksen Ultrasound Verification

8

②①

Figur 143 

Nr. Komponent

①

Når du holder ultralydproben mot ultralydregistreringsfantomet, vises et ultralydbilde
av fantomet.
• Små hvite flekker på bildet representerer kalibreringspunkter (skjæringspunkt av lednin-

ger i fantomet).
• Gule trådkors viser den beregnede posisjonen av kalibreringspunkter basert på pro-

bens plassering.

②
Når du holder ultralydproben mot pasientens hodeskalle, rekonstrueres det valgte bilde-
settet i henhold til den faktiske ultralydplanretningen. Du kan sammenligne anatomiske
landemerker med MR/CT-data.

Hvis dopplermodus brukes, verifiser riktig fargegjengivelse på verifiseringssiden med den
eksterne ultralydvisningen. Du må ha S-videoinngang for riktig dopplerfremstilling.

Informasjonen fra ultralyddoppleren som vises på navigeringsskjermbildet, kan være
annerledes enn den informasjonen som vises på ultralydsystemet. Kryssjekk visningen
med det eksterne ultralydsystemet for et mer detaljert bilde.

Hyppighet av verifisering

Verifiser nøyaktigheten av kalibreringen hver gang du utfører ultralydveiledet navigering.
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Hvordan verifisere nøyaktigheten ved hjelp av fantomet (alternativ 1)

Trinn

1. Hold proben oppreist mot ultralydregistreringsfantomet.

2.
I bildevisningen ① må du verifisere at de gule trådkorsene tilsvarer plasseringen av de
hvite flekkene. Hvis hvert trådkors er direkte over det hvite feltet (staver), indikerer dette
at kalibreringen er nøyaktig.

3. Sjekk nøyaktigheten ved å flytte langsomt på proben for å se at trådkorsenes bevegelser
tilsvarer bevegelsen av stavene.

Hvordan verifisere nøyaktigheten direkte på hodeskallen (alternativ 2)

Trinn

1. Hold proben mot et kjent landemerke på pasientens hodeskalle.

2. I Ultrasound Inline-visningen ② (se side 222) må du verifisere at retningen på ultralyd-
bildet er i samsvar med pasientdataene.

Neste trinn

Alternativer

Hvis nøyaktigheten er god nok, trykker du på Accept for å bekrefte kalibreringen.

Hvis nøyaktigheten ikke er god nok, trykker du på Recalibrate.
Dialogboksen Rod Detection åpnes (se side 211).

Du kan også oppnå bedre kalibrering manuelt aller første gang ultralydproben kalibreres. Trykk
på Improve. Dialogboksen Manual Rod Placement åpnes (se side 212).

Flere alternativer

Knapp Funksjon

Flip

Flip tilbyr samme funksjon, da ultralyden tilpasses til ultralydbildet i hen-
hold til brukerens behov.
Roterer ultralydvisningen og pasientdatavisningen vertikalt. Funksjonen
angir bilderetningen i henhold til oppsettposisjonen/pasientens retning.
MERK: Når du bruker snuingsfunksjonen, ugyldiggjøres en kalibrering
som allerede foreligger for en ultralydprobe. Trykk på Flip på verifiserings-
siden for å tilpasse ultralydbildet i henhold til brukerens behov.
 

Recalibrate Recalibrate åpner dialogboksen Rod Detection, og deretter kan du bru-
ke automatisk kalibrering for å oppnå bedre kalibrering (se side 211).

Improve

Improve åpner dialogboksen Manual Rod Placement. Nå kan du oppnå
bedre kalibrering manuelt (se side 212).
MERK: Du kan bare bruke Improve-funksjonen aller første gang ultralyd-
proben kalibreres.
 

Accept Aksepterer den bekreftede ultralyden.

Cancel

Avbryter ultralyden og tar deg tilbake til hovedskjermen.
MERK: Hvis en ultralydprobe allerede var valgt og bekreftet, blir denne
tidligere valgte proben værende som valgt probe hvis du velger Cancel
på verifiseringssiden.
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11.6.5 Kalibrere en ny BK Medical ultralydprobe

Generell informasjon

Du må utføre en kalibrering hvis:
• ingen prober er kalibrert,
• alle kalibrerte prober er slettet,
• verifiseringen av probekalibreringen mislykkes.

Forhåndsregler for kalibrering

Ultralydregistreringsfantomet skal draperes under kalibrering for å sikre at ultralydproben
holdes steril.

Forhåndskalibrerte BK Medical-ultralydprober skal kalibreres med minst åtte synlige
staver. Dette er vanligvis tilfellet ved en dybde på 7 cm eller mer, men ikke over 11 cm.

Hvordan utføre automatisk kalibrering

Dialogboksen Rod Detection gir direkte tilbakemelding om hvilke bildeobjekter som brukes til
automatisk kalibrering.

①

Figur 144 

Trinn

1. Angi dybde til 8 cm (om mulig), og alle åtte staver er synlige.

2. Juster de røde linjene ① for å filtrere bort bildeartefakter som kan bli registrert som sta-
ver. Alt over den øverste streken og under den nederste streken blir ignorert.

3. Hold probespissen oppreist og midt i gummidelen av ultralydregistreringsfantomet
samtidig som du passer på å innrette ultralydplanet med fantomet.

4.

Hvis de hvite kalibreringspunktene i ultralydbildet registreres av programvarens kalibre-
ringsalgoritme, markeres de med grønn kontur. Ultralydenheten må bli værende på plass i
noen sekunder.
• Hvis kalibreringen er vellykket, åpnes siden Ultrasound Verification.
• Hvis kalibreringen mislykkes, åpnes siden Manual Rod Placement.
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Hvordan utføre manuell kalibrering

Hvis den automatiske kalibreringen mislykkes, åpnes dialogboksen Manual Rod Placement. I
denne dialogboksen kan du manuelt utbedre den automatiske kalibreringen, ved å manuelt
tilpasse stavene som ble valgt automatisk i den automatiske kalibreringen. De hvite
kalibreringspunktene i ultralydregistreringsfantomet i ultralydbildet brukes til kalibrering.
På ultralydfantomet ① kan du se en fremstilling av hvordan korrekt manuell plassering av staver
skal se ut.

①

Figur 145 

②

Figur 146 

Trinn

1.

Et bilde av ultralydbildet brukes til kalibrering. De valgte kalibreringspunktene merkes au-
tomatisk med hvite trådkors. Trådkorsposisjonen er midt i de hvite kalibreringspunktene i
ultralydbildet.
MERK: Hvis kalibreringspunktene i registreringsfantomet ikke er klart synlige i visningen,
trykker du på Try Again. Programvaren tar deg tilbake til dialogboksen Rod Detection,
der du kan utføre en ny automatisk kalibrering.
 

2.

• Hvis du vil tilpasse posisjonen til kalibreringspunktet, trykker du på trådkorset for ønsket
kalibreringspunktet for å endre dets posisjon. Det valgte trådkorset er uthevet i gult.

• Trykk på ønsket sted på skjermen for å plassere et kalibreringspunkt. Gjeldende punkt
(som vises i gult) flyttes til det angitte området. Tilpass kalibreringspunktene manuelt til
de avpasses med midten av de hvite stavene på ultralydbildet.

Bruk den forstørrede visningen ② for å finjustere posisjonen.
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Trinn

3.

Plasser hvert kalibreringspunkt, ett punkt om gangen.
• Trykk på Add Rod for å legge til kalibreringspunkter eller velge flere staver.
• Trykk på Remove Rod for å fjerne kalibreringspunkter eller avvelge staver.

MERK: Minst åtte kalibreringspunkter er nødvendig for å utføre en kalibrering.
 

4.

Trykk på Calibrate for å utføre rekalibrering basert på punktene som er kalibrert manuelt.
Hvis den manuelle kalibreringen mislykkes, åpnes siden Ultrasound Calibration Error.
Trykk på:
• Try Again for å oppnå bedre plassering av kalibreringspunktene.
• Cancel for å avbryte ultralydkalibrering.

Hvis kalibreringen er vellykket, får du beskjed om å verifisere nøyaktigheten (se side
214).

Flere alternativer for manuell kalibrering

Knapp Funksjon

Add Rod Legger til et tilleggspunkt for kalibrering (trådkors) for å definere en ny stav.
Minst åtte kalibreringspunkter må defineres for en vellykket kalibrering.

Remove Rod Fjerner det valgte (gule) trådkorset.

Reset Gjenoppretter kalibreringspunktet som først ble valgt for manuell kalibrering.

Try Again

Siden Rod Detection åpnes når du bruker knappen Try Again for å bruke au-
tomatisk kalibrering for å:
• utføre en vellykket automatisk kalibrering (se side 211), eller
• ta opp et nytt ultralydbilde for manuell kalibrering

Calibrate Utfører en ny kalibrering med kalibreringspunktene som er definert manuelt.

Cancel Avbryter kalibreringen av ultralydproben og tar deg tilbake til hovedskjermen.

Hvordan verifisere en ultralydkalibrering

8

②①

Figur 147 

Trinn

1. Plasser ultralydproben på ultralydregistreringsfantomet. I visning ① skal stavene og
trådkorsene fra kalibreringen stemme overens med de i fantomet.
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Trinn

2. I visning ② kan du se kalibreringsoverleggene med ultralyddataene (vises i grønt). Sam-
menlign anatomiske landemerker med MR-/CT-data.

3.

Velg ett av følgende alternativer:
• Trykk på Recalibrate. Dialogboksen Rod Detection åpnes for automatisk ultralydkali-

brering.
• Trykk på Improve. Dialogboksen Manual Rod åpnes for å oppnå bedre kalibrering ma-

nuelt.
• Trykk på Accept for å akseptere gjeldende verifisert probe.
• Trykk på Cancel for å avbryte gjeldende verifisering av proben. Da åpnes hovedskjer-

men igjen.

MERK: For mer informasjon om hvordan ultralyden skal verifiseres, se avsnittet Verifisere
probekalibrering på side 228.
 

Kontrollere nøyaktigheten av ultralydkalibrering

Sjekk alltid nøyaktigheten av ultralydsporingen etter kalibrering ved å teste om
ultralydproben vises riktig i CT-/MR-dataene. Pek proben på kjente anatomiske
landemerker og verifiser posisjonen som vises på skjermen.
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11.6.6 BK Medical-ultralydverktøy

Få tilgang til ultralydverktøy

Når du har verifisert kalibreringen, viser dialogboksen Tools > Ultrasound alle tilgjengelige
funksjoner for BK Medical-ultralyd.

Figur 148 
Når du har programvarelisensen for BK Medical Ultrasound, er følgende ultralydverktøy
tilgjengelige:

Verktøy Forklaring Se

Ultrasound Probes Velg og verifiser en forhåndskalibrert ultralydprobe eller
kalibrer en ny probe. Side 227

Disconnect BK Medical Kobler fra den gjeldende ultralydproben. Side 225

Object Shift Flytt på objekter med kontur. Side 151

Ultrasound Landmarks Definer landemerker inne i ultralydbildet. Side 163

3-D Ultrasound Acquisiti-
on Ta opp 3D-ultralydbildesett. Side 235
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11.6.7 3D-opptak med BK Medical-ultralyd

Oversikt

Med 3-D Ultrasound Acquisition kan du intraoperativt ta opp nye bildesett ved å skanne volumet
av pasientens hode. Det nye bildesettet kan brukes for navigeringsformål.

Nøyaktigheten av data som er tatt opp

Hvis en ultralydadapter løsner, er det mulig at 3D-ultralydbildet som er tatt opp
intraoperativt, ikke passer til det preoperative bildesettet.

3D-ultralyddata som er tatt opp, kan variere etter en stund fra pasientens reelle anatomi på
grunn av f.eks. hjerneforskyvning eller reseksjoner.

3-D Ultrasound Acquisition kan bare utføres nøyaktig for vev som blir værende konstant i
forhold til Mayfield-referanseenheten.

Råd for å ta opp 3D-ultralyd

Figur 149 
• Flytt adapteren i ett langt, sakte og jevnt sveip (ca. 10 sekunder).
• Sporingsenheten skal være vendt så mye mot kameraet som mulig.
• Ikke flytt adapteren over det samme området to ganger.
• Hold adapteren noenlunde vinkelrett. Kun en svak helling er akseptabel.
• Ultralydenheten må beholde fokuset på interesseområdet.

For å unngå forsinkelser mellom ultralydbildet og dets korelasjon til CT-/MR-bilder, må
proben sveipes sakte og jevnt. For å oppnå maksimal nøyaktighet, må ultralyddataene tas
opp i ett enkelt, sakte sveip.
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Hvordan få tilgang til dialogboksen Acquisition of 3-D Ultrasound

Figur 150 

Trinn

Velg Ultrasound > Tools og trykk på 3-D Ultrasound Acquisition for å åpne dialogboksen Ac-
quisition of 3-D Ultrasound.

Hvordan registrere ultralydbilder

Trinn

1.

• Hold proben mot interesseregionen og trykk på Start for å begynne å ta opp ultralydda-
ta.

• Beveg proben langsomt for å registrere ultralydbilder nøyaktig, samtidig som at du er
forsiktig så du ikke skader pasientvev.

MERK: Knappen Stop vises.
 

2.
Når ultralydbildene er tatt opp, trykker du på Stop.
MERK: Du kan fortsette å ta opp ultralydbilder, opptil 500, ved å trykke på Start igjen.
 

3. Trykk på Accept for å lagre bildesettet som er tatt opp.

4. Hvis ultralydbilder allerede er tatt opp, kan du trykke på Clear for å slette dem.

Lagrede bilder

Programvaren lagrer opptil 500 bilder, som settes sammen til ett bildesett. Det nye bildesettet kan
brukes for navigeringsformål (se side 137).
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11.6.8 BK Medical-ultralydbilder

Generell informasjon

Du kan vise ultralydbilder direkte. Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene.

Før du starter

Sørg for at ultralydenheten er skikkelig tilkoblet navigeringssystemet via nettverksforbindelsen.

Hvordan vise ultralydbilder

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet i visningen på hovedskjermbildet som du ønsker å vise.

2. Velg fanen Other Views.

3.
Trykk på Ultrasound-visningen eller Ultrasound Inline-visningen. Dialogboksen lukkes,
og visningen oppdateres med det valgte ultralydbildet.
MERK: Ultrasound Inline-visningen krever også et valg av datasett (se side 222).
 

Hvordan fryse ultralydbilder

En ultralydvisning kan fryses ved hjelp av Ultrasound Freeze-ikonet i en ultralydvisning.

Trinn

1.
Trykk på det deaktiverte Ultrasound Freeze-ikonet i en Ultrasound-visning el-
ler i en Ultrasound Inline-visning.
Kun den ultralydvisningen som ikonet aktiveres i, påvirkes.

2. Trykk på det aktiverte Ultrasound Freeze-ikonet for å oppheve frysingen av ul-
tralydbildet.

Bruk Ultrasound Freeze-funksjonen i programvaren for å fryse ultralydbilder, ikke bruk
ikonet i ultralydenheten.

Forskjellige ultralydvisninger

Visning Forklaring

Ultrasound
Her kan du vise ultralydbildet.
Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene.

Ultrasound Inline
Her kan du vise det valgte bildesettet med CT-/MR-data rekonstruert for å
stemme overens med ultralyden (se side 222).
Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene.

Retningen på ultralydvisningen og pasientretningen som brukes i ACS-visningene er
uavhengige av hverandre. En retningsendring for ACS-visningen vil ikke påvirke
ultralydvisningen.
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Visningen av ultralyd- og videobilder kan forsinkes hvis systemet brukes til full kapasitet.
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11.6.9 Ultrasound Inline-visningen

Oversikt

Med Ultrasound Inline-visningen kan du vise det valgte bildesettet med CT- eller MR-data som er
rekonstruert for å stemme overens med ultralyden.

Hvordan vise en ultralydrekonstruksjon

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet.

2. Velg fanen Other Views. 

3. Trykk på Ultrasound Inline-visningen. Dialogboksen lukkes, og visningen oppdateres
med Ultrasound Inline-visningen.

4.
Hvis mer enn ett bildesett er tilgjengelig, åpnes dialogboksen Select Set. Velg bildesettet
du vil vise i visningen. Dialogboksen lukkes, og visningen oppdateres med Ultrasound
Inline-visningen.

Bildevisning

Visningen øverst til høyre viser Ultrasound Inline-visningen ①.

①

Figur 151 

Hvordan overlegge Ultrasound Inline-visningen

Trinn

1.

Trykk på det deaktiverte Overlay-ikonet for å legge videobildet av ultralyden
over rekonstruksjonen av ultralyden.
MERK: Hvis Doppler-modus for ultralydenheten aktiveres, må du verifisere far-
geinformasjonen på den eksterne skjermen.
 

ULTRALYD
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Trinn

2. Trykk på det aktive Overlay-ikonet for å slå av Overlay-funksjonen.

Det overlagte ultralyd-videobildet kan skjule viktige strukturer i det underliggende
bildesettet. Bruk en tilleggsvisning for å vise bildesettet, eller slå av ultralydoverlegget for
å kontrollere for skjulte strukturer.

Hvordan justere overlegget

Trykk på Image Settings-ikonet i Ultrasound Inline-visningen, og velg fanen Overlay i
dialogboksen Image Settings.

①

③

②

④

Figur 152 

Nr. Funksjon

① Justerer bildets Lower Threshold. De mørkere delene av ultralydbildet vises ikke.

② Justerer bildets Upper Threshold. De lysere delene av ultralydbildet vises ikke.

③ Justerer ultralydbildets Intensity for å endre gjennomsiktigheten på det overlagte ultralyd-
bildet.

④ Aktiverer Green Overlay på bildet for å endre fargen på ultralydbildet til grønntoner.

BK Medical-ultralyd
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11.6.10 Konfigurasjon av ultralydvisning

Generell informasjon

Du kan vise ultralydbilder direkte. Planlagte baner, objekter og punkter vises på bildene. Følgende
tyder på en visningskonfigurasjon.

Foreslått visningsoppsett

① ② ③

④⑥ ⑤

Figur 153 

Nr. Visning

① Aksial

② Koronal

③ Sagittal

④ 3D-oversikt

⑤ Ultrasound Inline-visning uten overlegg

⑥ Ultrasound Inline-visning med overlegg

Verktøyspissen på en sporet, kalibrert ultralydprobe er identisk med midten av øvre kant av
ultralydkjeglen som vises. Banen som vises, ligger i ultralydplanet.

ULTRALYD
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12 PAINT-NAVIGERING
12.1 Introduksjon
12.1.1 Oversikt

Generell informasjon

Med funksjonen Paint kan du spore kirurgisk fjernede vevsvolumer på pasientens anatomi.
Deretter kan den sporede informasjonen ses som et tydelig objekt i pasientbildesettene på
skjermbildet.

Bruk kasuser for Paint-funksjonen

Paint-funksjonen er nyttig for tilfeller som reseksjon av polypper, svulster eller generelt vev (f.eks.
bihulevegger). Det er beregnet for navigering på stive strukturer, ikke for en svulst som ligger dypt
i vev der hjerneforskyvning kan forekomme.
Når vev er operert bort, brukes Paint-instrumentet til å spore det fjernede området for å opprette
objekter som legges over pasientens bildesett. Hvis det f.eks. er polyppvev i bildesettet som ikke
dekkes av Paint-objektet, kan ytterligere reseksjon være nødvendig.
MERK: Nøyaktigheten av posisjonen til objektet som vises, beror på den generelle nøyaktigheten
av navigeringen. Bruk av Paint-funksjonen erstatter ikke intraoperativ avbildning.
 

Elastiske anatomiske strukturer kan forskyves ved bruk av Paint. Derfor kan merkede
områder være større enn ventet.

Paint-instrumenter

Paint-funksjonen er beregnet brukt med Paint-instrumentet (pekeren med flere spisser
kombinert med en Paint-pekerspiss). Spissene er kuleformede for å unngå intraoperativ
vevskade.
MERK: Du kan også bruke alle pekere, engangssonden og instrumenter kalibrert med
instrumentadapterenheter (størrelser: M, ML, L, XL) til å opprette Paint-objekter.
 

For instrumenter uten kalibrert diameter, f.eks. pekere, bruker programmet en kuleformet
pensel på 4 mm til å male målområdet. Hvis du oppretter Paint-objekter ved bruk av slike
instrumenter, kan det derfor føre til større Paint-objekter enn ventet. For instrumenter med
en gitt diameter, brukes en sylindrisk børste med samme høyde og bredde som
instrumentets diameter.
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12.2 Kalibrere og verifisere Paint-instrumenter
12.2.1 Oversikt

Generell informasjon

Paint-instrumenter er forhåndskalibrert. Det er ikke nødvendig for brukeren å kalibrere ytterligere.
For å bruke Paint-instrumentet må du først laste inn kalibreringen og verifisere nøyaktigheten av
det ved bruk av en ICM4 eller referanseenheten.

Dialogboksene Kalibrering og Verifisering

Figur 154 

Hvordan laste en forhåndskalibrering

Trinn

1. Hold Paint-instrumentet og ICM4 (eller referanseenheten) i kameraets synsfelt.

2. Trykk på Load i dialogboksen Instrument Calibration for å laste inn en forhåndskalibre-
ring.

3.

Hvis forhåndskalibreringer for mer enn ett instrument er tilgjengelige, velger du Paint In-
strument i den åpne dialogboksen Select Instrument.
MERK: Pass på at du har koblet til en instrumentadapterenhet av riktig størrelse, som
indikert i dialogboksen.
 

4.

Verifiser kalibreringen i dialogboksen Verification of Calibration.
MERK: Flere instruksjoner for verifisering av dette instrumentet står i kapittelet Kalibrere
instrumenter (se side 197).
 

MERK: Når nøyaktigheten verifiseres med referanseenheten, er spissavviket minst 2,8
mm på grunn av den kuleformede spissen på Paint-instrumentet. For å finne nøyaktighe-
ten til den faktiske spissen holder du Paint-instrumentet vertikalt i referanseenhetens
kjegle og trekker fra 2,8 mm fra spissavviket som vises.
 

Last alltid inn den forhåndskalibrerte instrumentkalibreringen når du bruker Paint-
instrumentet, da en manuell kalibrering ikke vil være nøyaktig.

Kalibrere og verifisere Paint-instrumenter

244 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



12.3 Bruke Paint-funksjonen
12.3.1 Navigering

Før du starter

• Pasienten må være registrert og navigeringens nøyaktighet bekreftet.
• Den navigerte instrumentkalibreringen må være verifisert.

Nøyaktighetene av navigeringen og registreringen påvirker direkte nøyaktigheten av Paint-
funksjonen.

Begrensninger

Paint-funksjonen kan ikke brukes hvis Freeze-modus er aktivert.
Paint-funksjonen kan heller ikke brukes hvis en verktøyspissforskyvning er definert (se side 174).

Hvordan bruke Paint-funksjonen

①

Figur 155 

Trinn

1.

Trykk på Paint ① på menylinjen for å starte en økt med Paint.
MERK: Paint-knappen må først aktiveres via Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (se side 49).
 

2.

Før instrumentet inn i kameraets synsfelt og merk interesseregionen på pasientens ana-
tomi. Det merkede feltet vises følgelig i bildevisningene.
MERK: Paint starter bare når instrumentet navigeres langsomt. Det stopper automatisk
hvis instrumentet flyttes raskt mer enn 1 cm.
 

3. Når du er ferdig med å merke interesseregionen, trykker du på Paint på nytt. Dialogbok-
sen Paint Object Options åpnes, der du kan endre objektet (se side 246).
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12.3.2 Endre Paint-objekt

Dialogboksen Paint-objekt

Dialogboksen Paint Object Options viser resulterende Paint-objekt med navn.

Figur 156 

Alternativer

Trykk på Accept for å lagre gjeldende merket område.

Trykk på Reject for å slette gjeldende merket område.

Hvordan endre Paint-objekter

Alternativer

Du gir Paint-objektet nytt navn ved å trykke på Edit og skrive inn et nytt navn i dialogboksen
Enter Name.

Velg farge fra paletten for å endre fargen på Paint-objektet.
MERK: Fargen som velges, brukes i påfølgende økter i Paint.
 

MERK: Du kan også endre Paint-objektet senere via Data > Objects. Paint-objekter behandles
på samme måte som et hvilket som helst annet objekt.
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12.3.3 Administrere Paint-objekter

Generell informasjon

Når du trykker på Accept i dialogboksen Paint Object Options (se side 246), lagres det malte
området som et nytt objekt (når det brukes for første gang under en operasjon).
Når du bruker Paint-funksjonen på nytt under en operasjon og trykker på Accept, legges det
malte området til i Paint-objektet som tidligere er lagret.
Du har imidlertid også følgende alternativer:
• Du kan lagre det malte området som nytt objekt
• Du kan legge det malte området til på et annet objekt (f.eks. objekt planlagt i iPlan)

Hvordan opprette Ny maleobjekt

Gjør følgende for å lagre området som nettopp er malt, som et nytt objekt:

Figur 157 

Trinn

1. Dialogboksen Paint Object Options åpnes når du har merket interesseregionen.

2. Trykk på Choose Different Object. Dialogboksen Select Object to Modify åpnes.

3. Trykk på Create new object.

4. Skriv inn et navn for det nye objektet i dialogboksen Enter Name.

5. Trykk på Accept i dialogboksen Paint Object Options for å lagre det nye objektet.

MERK: Det nye objektet velges også for påfølgende økter i Paint.
 

Hvordan legge til andre objekter

For å lagre kun det malte området på et objekt som allerede eksisterer, går du frem på følgende
måte:

Trinn

1. Dialogboksen Paint Object Options åpnes når du har merket interesseregionen.

2. Trykk på Choose Different Object. Dialogboksen Select Object to Modify åpnes.

3. Velg objektet fra listen som du vil legge det malte område til i.
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Trinn

4. Trykk på Accept i dialogboksen Paint Object Options for å lagre det endrede objektet
(malt område pluss valgt opprinnelig objekt).

MERK: Det valgte objektet velges også for påfølgende økter i Paint.
 

Pasientplanen endres når endringer i objektet aksepteres. Dette kan ikke gjøres om i
etterkant.

Bruke Paint-funksjonen
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13 NAVIGERE
INNRETTINGSINSTRUMEN
TER

13.1 VarioGuide
13.1.1 Introduksjon

Om VarioGuide-navigering

VarioGuide er et forhåndskalibrert instrument som du kan bruke til å utføre biopsi uten ramme og
plassering av kateter. VarioGuide-veiviseren i programvaren veileder deg gjennom trinnene som
skal til for å innrette instrumentet riktig til en planlagt bane.
Med VarioGuide kan du navigere den forhåndskalibrerte engangsbiopsinålen av type A til
banen. VarioGuide bruker den gjeldende aktive banen/målbanen til innretting.

Du kan også navigere andre sporede instrumenter (f.eks. standardbiopsinåler med
instrumentadapter tilkoblet) og ikke-sporede instrumenter.

Biopsinøyaktighet

Du kan utføre nøyaktige biopsier ved bruk av VarioGuide i kombinasjon med Brainlab
engangsbiopsinål på lesjoner med en diameter større enn 10 mm.
Vær oppmerksom på at nøyaktigheten reduseres med:
• økende dybde på lesjonen
• økende generell avstand mellom VarioGuide og mållesjonen
• instrumentets fleksibilitet

Plasser VarioGuide nær hodet (ta hensyn til synlighet og unngå kollisjoner med hodet under
justering). Vær oppmerksom på at det er større sannsynlighet for avvik fra det planlagte målet
med mer fleksible instrumenter.

Før du starter

Monter VarioGuide som beskrevet i Brukerveiledning for instrument.

Oversikt over arbeidsflyt

Arbeidsflyt Se

1. Verifiser nøyaktigheten til VarioGuide. Side 251

2. Verifiser engangsbiopsinål av type A (hvis aktuelt). Side 267

3. Sett VarioGuide i utgangsposisjonen. Dette plasserer leddene til VarioGui-
de i en midtstilt posisjon og gir grunnlag for påfølgende justeringer. Side 253
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Arbeidsflyt Se

4. Bruk grove justeringer for å innrette VarioGuide med det planlagte inn-
gangspunktet og banen. Side 254

5. Bruk presise justeringer for å innrette VarioGuide med banen. Side 255

6. Sjekk innrettingen og, om nødvendig, utfør flere finjusteringer. Side 257

7.
Naviger instrumentet til det planlagte målpunktet:
• Generelle instrumenter
• Engangsbiopsinål av type A

Side 258
Side 259

Minimalt invasive prosedyrer

For biopsier der visuell kontroll av anatomiske landemerker for navigeringsnøyaktighet er
begrenset på grunn av en minimalt invasiv tilnærming, må anatomiske landemerker som er
tilgjengelige i draperte områder verifiseres grundig og kontinuerlig.

VarioGuide
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13.1.2 Verifisere instrumenter

Hvordan verifisere VarioGuide

①

②

Figur 158 

Trinn

1.
Åpne Tools > Instruments og trykk på VarioGuide.
Dialogboksen VarioGuide Verification åpnes.

2.

Plasser pekeren i dreiepunkter ①, ett etter ett, på ledeskiven. Programvaren viser avvi-
ket. Ledeskiven inneholder åtte omdreiningspunkter. Du må verifisere minst tre punkter,
avhengig av tilgjengeligheten på grunn av VarioGuide-posisjonen.
Når det generelle avviket er mindre enn 1,0 mm, lyser lampen ② grønt og viser at nøyak-
tigheten er adekvat.

Feilsøking verifisering av VarioGuide

Hvis nøyaktigheten er utilstrekkelig, pass på at:
• VarioGuide er riktig montert
• Ledeskiven er riktig tilkoblet
• VarioGuide-enheten er ikke bøyd

Verifisere engangsbiopsinålen

Se instruksjonene gitt på side 267.
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13.1.3 Åpne VarioGuide-veiviseren

Før du starter

Pass på at du har definert en bane (se side 156).

Hvordan aktivere VarioGuide-navigering

Figur 159 

Trinn

Åpne Tools, og trykk på VarioGuide.
Dialogboksen Initial Position åpnes.

VarioGuide
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13.1.4 Definer utgangsposisjonen og utfør av grove justeringer

Hvordan definere utgangsposisjonen

①

③

②

Figur 160 

Trinn

1.
Skyv enhetsholderen inn i skiveleddet, til enden på holderen når streken på skiveleddet.
Innrett horisontale og vertikale streker på begge komponenter ①.

2. Innrett linjer på enheten med linjer på VarioGuide-enheten ②.

3. Lås alle ledd ved å stramme skruene.

4. Trykk på Proceed for å fortsette med grovjustering.

MERK: Trykk på Assembly Video ③ for å se en instruksjonsvideo som viser hvordan du skal
montere VarioGuide.
 

MERK: Det er nyttig å få stilt inn disse justeringene når enheten er montert etter sterilisering.
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Hvordan grovjustere VarioGuide

Trinn

1.

①

Bruk det midterste strammehåndtaket ① og
juster VarioGuide for å innrette banen og
avstemme trådkorset som vises, med det
planlagte inngangspunktet i bildevisningen.
MERK: Om nødvendig, roter 3D-bildet til det
passer til pasientens retning (trykk øverst til
venstre og høyre på bildevisningen).
 

Når trådkorset og inngangspunktet er innret-
tet og instrumentet er grovt innrettet med ba-
nen, viser programvaren Lock joint!
Programvaren viseir minimumslengde på in-
strumentet som skal til for å nå det planlagte
målpunktet.

2. Drei det midterste spenningshåndtaket med klokken for å låse det.

3.
Når leddet er riktig justert, sender programvaren deg videre til neste punkt i justeringen.
Du kan også flytte til etterfølgende trinn ved å trykke på Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Utføre finjusteringer

Om justeringspunktene

Tre ledd (Joint 1, Joint 2 og Joint 3) må justeres for å innrette VarioGuide. For å utføre hver
enkelt justering:
• Løsne på leddet som vises i hver dialogboks. Programvaren gjenkjenner tilsvarende ledd og

viser verdien som leddet skal justeres med.
• Når avviket er tett opp til 0°, viser programvaren Lock joint! i dialogboksen, og lampen lyser

grønt.
• Når hvert ledd er riktig justert, sender programvaren deg videre til neste punkt i justeringen. Du

kan også flytte til etterfølgende trinn ved å trykke på Proceed.
MERK: Med programvaren kan du fortsette til neste punkt selv om lampen ikke lyser grønt. Pass
på at nøyaktigheten er adekvat før du fortsetter.
 

Innrette VarioGuide på nytt

Hvis du endrer ledeskiven, eller hvis du endrer diameteren på instrumentet, må du innrette
VarioGuide med banen på nytt.

Hvordan innrette VarioGuide med den planlagte banen

Trinn

1.

Drei VarioGuide ca. 60° rundt Ledd 1
(Joint 1) for å aktivere målevisningen.
Juster Ledd 1 (Joint 1) til avviket er tett
opptil 0°.

2.

Juster Ledd 2 (Joint 2) til avviket er tett
opptil 0°.
Drei Ledd 2 (Joint 2) forsiktig til det viste
vinkelavviket er tett opptil 0°. Deretter kan
du låse Ledd 2 (Joint 2).
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Trinn

3. Juster Ledd 3 (Joint 3) til avviket er tett
opptil 0°.

Når alle justeringstrinnene er utført, åpnes dialogboksen Review Alignment der du kan bekrefte
nøyaktigheten av innrettingen.

VarioGuide
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13.1.6 Bekrefte nøyaktighet

Hvordan kontrollere nøyaktigheten

Figur 161 

Trinn

1. Verifiser at VarioGuide (rosa) er riktig innrettet med planlagt bane (grønn).

2.
Programvaren viser det anslåtte avviket fra VarioGuide til banens planlagte inngangs-
punkt og målpunkt.
Hvis nøyaktigheten er tett opp til 0°, lyser tilsvarende lampe for hvert ledd grønt.

3.

• Hvis innrettingen er tilfredsstillende, trykker du på Confirm. Navigeringsvisningen åp-
nes.

• Hvis det er et stort avvik i nøyaktigheten, eller hvis du vil gjenta innrettingen, trykker du
på Start Again. Dialogboksen Initial Position åpnes.

MERK: Når du har utført innrettingen av VarioGuide og verifisert nøyaktigheten, kan du åpne
verifiseringen på nytt når som helst ved å trykke på VarioGuide i dialogboksen Tools.
 

Minimalt invasive prosedyrer

For biopsier der visuell kontroll av anatomiske landemerker for navigeringsnøyaktighet er
begrenset på grunn av en minimalt invasiv tilnærming, må anatomiske landemerker som er
tilgjengelige i draperte områder verifiseres grundig og kontinuerlig.
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13.1.7 Navigere generelle instrumenter med VarioGuide

Generell informasjon

Når du har innrettet VarioGuide, kan du bruke veiledningen til å navigere et instrument (f.eks. en
standard biopsinål) til det planlagte målpunktet i banen.

Skjermbildet Navigering

For best resultat anbefaler vi at du bruker visningene Auto-Pilot, Axial, Coronal og Sagittal til å
føre instrumentene, f.eks. biopsinålen, langs banen til målpunktet.

Figur 162 
VarioGuide vises i bildevisningene som allerede er innrettet med banen. Programvaren viser
avstanden fra nederst på ledeskiven (indikert med rosa trådkors) til målpunktet.

VarioGuide
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13.1.8 Navigere engangsbiopsinålen med VarioGuide

Hvordan nålen spores

Programvaren sporer innsettingsdybden på nålen med de to reflekterende skivene på nålens
sporingsenhet. Nålens bane spores ved bruk av VarioGuide-sporingsenheten.

Før du starter

Trinn

Pass på at nålen har blitt verifisert (se side 267).

Hvordan beregne stopp-posisjon på nålen

Trinn

1.
①

②

Vær oppmerksom på avstanden til målverdien
som vises på skjermbildet.
Husk at kuttevinduet på 10 mm ① på en-
gangsbiopsinålen av type A er 2,0 mm borte
fra nålespissen ②.
MERK: Forsikre deg om at avstanden mellom
biopsirøret og målet er mindre enn: (lengde på
biopsinål) minus (lengde på biopsirør).
 

2. 50 mm
For å beregne stopp-posisjonen på nålen, legg
til avstanden til målverdien (som vises på navi-
geringsskjermbildet) til diameteren på ledeski-
ven (50 mm).

3.

③
Mål den beregnede stopperposisjonen på en-
gangsbiopsinålen av type A med en linjal.

4. Fest stopperen ③ på biopsinålen ved den beregnede posisjonen.

5. Sett biopsinålen inn i ledeskiven, og naviger nålen til det planlagte målpunktet (se side
266).

For å sikre riktig penetreringsdybde for engangsbiopsinålen type A er det viktig å følge
punkt 3 og 4. Hvis sporingsenheten på nålen skjules fra visning under navigering,
forhindrer stopperens posisjon at nålen trenger inn forbi det planlagte målet.
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Håndtere styreskiven

②①

Figur 163 

Vær oppmerksom på at når du fjerner låseringen ① på ledeskiven (f.eks. for å fjerne
instrumentet som er satt inn), løsner også den utvendige skiven ②. Pass på at du
håndterer ledeskivekomponentene forsiktig når de fjernes.

VarioGuide
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13.2 Biopsisystem uten ramme
13.2.1 Introduksjon

Om biopsisystemet uten ramme

Du kan bruke biopsisystemet uten ramme til å utføre biopsier uten ramme, veiledet av
navigeringsprogrammet.
Du kan navigere:
• den forhåndskalibrerte engangsbiopsinålen av type A til en bane forhåndsplanlagt med iPlan

eller navigeringssystemet
• andre sporede instrumenter (f.eks. standardbiopsinåler med instrumentadapter tilkoblet) og

ikke-sporede instrumenter

Om dette avsnittet

Dette avsnittet gir informasjon om bruk av biopsisystemet uten ramme for å navigere
engangsbiopsinålen av type A.
Hvis du vil navigere et annet sporet instrument, må du feste en instrumentadapter og kalibrere
instrumentet som beskrevet i begynnelsen på side 181.

Før du starter

Monter biopsisystemet uten ramme som beskrevet i Brukerveiledning for instrument.

Oversikt over arbeidsflyt

Arbeidsflyt Se

1. Verifiser engangsbiopsinål av type A (hvis aktuelt). Side 267

2. Sjekk biopsirøret (innrettingsverktøy). Side 262

3. Innrett biopsirøret med den planlagte banen (hvis en er planlagt). Side 263

4. Beregn biopsinålens innsettingsdybde. Side 264

5. Naviger nålen til det planlagte målpunktet. Side 266

Minimalt invasive prosedyrer

For biopsier der visuell kontroll av anatomiske landemerker for navigeringsnøyaktighet er
begrenset på grunn av en minimalt invasiv tilnærming, må anatomiske landemerker som er
tilgjengelige i draperte områder verifiseres grundig og kontinuerlig.
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13.2.2 Verifisere instrumenter

Verifisere engangsbiopsinålen

Se instruksjonene gitt på side 267.

Hvordan verifisere biopsirøret

Figur 164 

Trinn

1.
Åpne Tools > Instruments og trykk på Alignment Tool.
Dialogboksen Alignment Tool Verification åpnes.

2. Pass på at innsats skrues godt inn i biopsirøret.

3. Fest biopsiinnrettingsenheten på biopsirøret. 

4. Sett biopsirøret inn i et 10 mm hull på ICM4 (se side 192). Pass på at enden av røret be-
rører bunnen av hullet.

5.
Programvaren beregner og viser verktøyspiss- og verktøybaneavviket basert på koordina-
tene til ICM4 og biopsiinnrettingsenheten.
Gå gjennom verdiene som vises og se om de er akseptable for gjeldende prosedyre.

Feilsøking av biopsirørverifisering

Hvis nøyaktigheten er utilstrekkelig, pass på at:
• biopsirøret er riktig montert
• biopsirøret er riktig plassert i ICM4-hullet

Biopsisystem uten ramme
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13.2.3 Innrette biopsirøret og beregne innsettingsdybden for instrumentet

Før du starter

For best resultat anbefaler vi at du bruker visningene Auto-Pilot, Axial, Coronal og Sagittal til å
føre instrumentene langs banen til målpunktet.
MERK: Visningen Auto-Pilot er bare tilgjengelig hvis en bane er planlagt og vist.
 

Hvordan innrette biopsirør med planlagt bane

②

①

Figur 165 

Trinn

1. Sett biopsinålen inn i hylsen på biopsisystem uten ramme. En virtuell fremstilling vises
på navigeringskjermbildet ①.

2. Ta tak i biopsinålen og åpne det midterste strammehåndtaket.

3.
Roter biopsirøret rundt A-P-aksen og forskyv det parallelt til det er innrettet med den for-
håndsplanlagte banen i samsvar med aksiale, koronale og sagittale visninger. Bruk pilene
i visningen Auto-Pilot for å hjelpe til med innrettingen.

4.
Roter biopsirøret rundt H-F-aksen og forskyv det parallelt til det er innrettet med den for-
håndsplanlagte banen. Bruk pilene i visningen Auto-Pilot for å hjelpe til med innrettingen.
Gjenta punkt 3 og 4 om nødvendig, til biopsirøret er riktig innrettet.

5.
Verifiser innrettingen i visningen Auto-Pilot. For å sikre at biopsirøret er riktig innrettet,
må trådkorsene som representerer målet, inngangspunktet og verktøyspissen, ligge over
hverandre ②.

6. Pass på at lesjonen kan nås med det tiltenkte instrumentet, og husk at 70 mm av instru-
mentet settes inn i biopsirøret (se side 264).

7. Stram det midterste strammehåndtaket på biopsisystemet uten ramme for å feste bio-
psirøret på plass.

8. Verifiser kvaliteten på justeringen ved å zoome inn på hver visning. Målet for tiltenkt bio-
psi må ligge midt i det virtuelle biopsirøret.

9. Avstanden til målet vises nå nederst på navigeringsvisningene.
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Hvordan plassere biopsirøret uten bane

Hvis ingen bane er planlagt:

Trinn

1.

Juster Tool Tip Offset (se side 174) til en verdi som så vidt overstiger dybden på den ak-
tuelle biopsien.
MERK: Forsikre deg om at avstanden mellom biopsirøret og målet er mindre enn: Biopsi-
nållengde minus biopsislangelengde.
 

2. Sett biopsirøret inn i hylsen på biopsisystemet uten ramme. En virtuell fremstilling av
røret vises på navigeringsskjermbildet.

3. Ta tak i biopsirøret og åpne det midterste strammehåndtaket.

4. Juster biopsisystemet uten ramme til den virtuelle verktøyaksen møter mållesjonen.

5. Pass på at lesjonen kan nås med det tiltenkte instrumentet, og husk at 70 mm av instru-
mentet settes inn i biopsirøret (se side 264).

6. Stram det midterste strammehåndtaket på biopsisystemet uten ramme for å feste bio-
psirøret på plass.

7.
Fininnstill Tool Tip Offset til den virtuelle verktøyspissen er inne i mållesjonen.
MERK: Dette utgjør nå avstanden til målet.
 

8. Verifiser kvaliteten på justeringen ved å zoome inn på hver visning. Målet for tiltenkt bio-
psi må ligge midt i det virtuelle biopsirøret.

Hvordan beregne stopp-posisjon på instrumentet

Trinn

1. Pass på at instrumentet er verifisert (se side 262).

2.
①

②

Vær oppmerksom på avstanden til mål-
verdien som vises på skjermbildet.
Husk at kuttevinduet på 10 mm ① på
engangsbiopsinålen av type A er 2,0
mm borte fra nålespissen ②.

3.

70 mm + x mm

For å beregne stopp-posisjonen på in-
strumentet, legg til avstanden i målet
(som vises på navigeringsskjermbildet)
til lengden av biopsirøret (70 mm). Ek-
semplet nedenfor viser beregningen for
engangsbiposinål av type A.

4.

③
Mål stopp-posisjonen på instrumentet
med linjal.

5. Fest stopperen ③ på instrumentet ved beregnet posisjon.

6. Sett instrumentet inn i biopsirøret, og naviger instrumentet til det planlagte målpunktet (se
side 266).

Biopsisystem uten ramme
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Navigere instrumenter

For å sikre riktig penetreringsdybde for engangsbiopsinålen av type A er det viktig å følge
punkt 3–5 i forrige tabell. Hvis sporingsenheten på nålen skjules fra visning under
navigering, forhindrer stopperens posisjon at nålen trenger inn forbi det planlagte målet.

Ved bruk av biopsinåler, husk at instrumentspissen ikke nødvendigvis er i
operasjonssenter. I slike tilfeller må instrumentet settes inn forbi det navigerte målet slik at
operasjonssenteret kan plasseres inn i den aktuelle strukturen.
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13.3 Engangsbiopsinål av type A
13.3.1 Introduksjon

Oversikt over nålkomponenter

⑤

④

③②①

Figur 166 

Nr. Komponent Funksjon

① Sporingsenhet Med to reflekterende skiver kan nålens innsettingsdybde spores av
kameraet under navigering.

② Stålkanyle

• Utvendig diameter: 1,8 mm
• Kuttevindu: 10 mm
• Maks. innsettingsdybde: 140 mm

MERK: Stålkanylen er den eneste delen av nålen som er egnet for
invasiv bruk.
 

③ Stopper Festet til nålen på målt innsettingsdybde for å forhindre at nålen
trenger lenger inn enn planlagt dybde.

④ Vakuumsprøyte Brukes i samsvar med standardprosedyre.

⑤ Linjal Mål planlagt innsettingsdybde på nålen.

Engangsbiopsinål av type A
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13.3.2 Verifisere engangsbiopsinålen

Hvordan få tilgang til verifisering

Trinn

Åpne Tools > Instruments, og trykk på Biopsy Needle.
Dialogboksen Biopsy Needle Verification åpnes. 

Figur 167 

Hvordan verifisere med VarioGuide

Trinn

1. Plasser ledeskiven slik at du kan sette inn nålen vertikalt.

2.
Sett engangsbiopsinål av type A inn i ledeskiven, helt til Stop er merket i blått.
Pilen viser retningen som nålen skal justeres i, til innsettingsdybden er oppnådd.

3. Stram låseringen for å feste nålen i ledeskiven.

4. Programvaren beregner og viser baneavviket til biopsinålen basert på koordinatene til nå-
lens sporingsenhet og VarioGuide-sporingsenheten.

Hvordan verifisere med biopsisystemet uten ramme

Trinn

1.
Sett engangsbiopsinålen av type A inn i biopsirøret med biopsiinnrettingsenheten fe-
stet, helt til Stop er merket i blått.
Pilen viser retningen som nålen skal justeres i, til innsettingsdybden er oppnådd.

2. Fest nålen i biopsirøret ved å stramme festeskruen på røret.

3. Sett biopsirøret og nålen i vertikal posisjon.

4. Programvaren beregner og viser baneavviket til biopsinålen basert på koordinatene til nå-
lens sporingsenhet og biopsiinnrettingsenheten.
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Feilsøk nålverifisering

Hvis nøyaktigheten er utilstrekkelig, pass på at:
• nålens sporingsenhet og VarioGuide-sporingsenheten/biopsiinnrettingsenheten er synlige

for kameraet
• de reflekterende flatene ikke er tilsølt eller skadet
• nålen ikke er bøyd

MERK: De flate markørene på nålen må ha en mer direkte vinkel til kameraet enn de
reflekterende markørkulene til engangsbruk.
 

Engangsbiopsinål av type A
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13.3.3 Naviger engangsbiopsinålen

Generell informasjon

Når engangsbiopsinålen er riktig montert på VarioGuide (se side 259) eller biopsisystemet uten
ramme (se side 264), kan du navigere nålen til planlagt målpunkt.

Hvordan nålen spores

Nålens innsettingsdybde spores med de to reflekterende skivene på nålens sporingsenhet.
Nålens bane spores med:
• VarioGuide-sporingsenheten, hvis du bruker VarioGuide
• biopsiinnrettingsenheten, hvis du bruker biopsisystemet uten ramme

Sporingsveiledning

Begge de reflekterende skivene på nålens sporingsenhet må ligge i kameraets direkte
visningsfelt.
Plasser nålens sporingsenhet i rett vinkel til kameraet og midt i kameravolumet.
VarioGuide-sporingsenheten eller biopsiinnrettingsenheten må alltid være synlig for kameraet.

Pekeren spores ikke så lenge engangsbiopsinålen befinner seg i kameraets synsfelt. Den
kan spores på nytt hvis engangsbiopsinålen er skjult fra kameraets synsfelt i minst to
sekunder.

Skjermbildet Navigering

①

②

Figur 168 

Nr. Forklaring

① Brunt representerer engangsbiopsinålen.

② En rosa strek representerer biopsivinduet på engangsbiopsinålen (2,0 mm fra nålespis-
sen).

Vær oppmerksom på at programvaren beregner avstanden fra spissen på
engangsbiopsinålen til det planlagte målpunktet. Biopsivinduet ligger derimot ikke ved
nålespissen.
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Hvordan navigere nålen

Trinn

1. Innrett biopsisystemet uten ramme eller VarioGuide slik at det rosa trådkorset stemmer
med det planlagte inngangspunktet.

2.

Avstem det brune trådkorset (som representerer nålespissen) med det planlagte mål-
punktet.
Avstanden fra det navigerte instrumentet til det planlagte målpunktet vises i bildevisninge-
ne.

Biopsinåldisplay Avstand til målpunkt

Synlig for kamera Programvaren viser avstanden fra nålespissen til målpunktet.

Ikke synlig for kamera

• Navigering av VarioGuide: Programvaren viser avstanden fra
enden av skiven til målpunktet.

• Navigering av biopsisystemet uten ramme: Programvaren vi-
ser avstanden fra enden av biopsirøret til målpunktet.

MERK: Når biopsinålen er navigert til målpunktet, kan biopsien uteføres i henhold til standard
kirurgisk prosedyre.
 

Under navigering

VarioGuide-sporingsenheten og biopsiinnrettingsenheten må alltid være synlig for kameraet.
Under navigering viser programvaren meldingen "needle not aligned" i bildevisningene hvis
biopsinålen og den aktuelle enheten ikke er riktig innrettet (f.eks. hvis nålen er bøyd eller ikke
riktig satt inn). Hvis dette skjer, bør du sjekke nøyaktigheten av biopsiinstrumentene som
beskrevet i side 251 (for VarioGuide) og side 262 (for biopsisystem uten ramme).

Engangsbiopsinål av type A
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14 NAVIGERING AV
ENGANGSSONDE

14.1 Introduksjon
14.1.1 Om engangssonden

Generell informasjon

Med engangssonden kan du navigere tredjepartskatetre og shunter langs en bane som er
planlagt på forhånd. Navigering utføres for frihånd. Programvaren sporer banen til
engangssonden med de reflekterende skivene ① på engangssondens sporingsenhet. 

①

Figur 169 

Engangssonden er et frihåndsredskap, og den er ikke egnet for svært presis plassering av
shunt/kateter.
MERK: For mer informasjon om engangssonden, se Brukerveiledning for instrument.
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14.2 Bruk engangssonden
14.2.1 Kalibrere og verifisere engangssonden

Generell informasjon

Engangssonden er kalibrert på forhånd. Det betyr at programvaren inneholder informasjon om
kalibrering av engangssonden. Det er ikke nødvendig for brukeren å kalibrere ytterligere.
For å bruke engangssonden må du først laste inn kalibreringen og verifisere dens nøyaktighet
ved bruk av en ICM4 eller referanseenhet.

Hvordan laste en forhåndskalibrering

Trinn

1. Hold engangssonden i kameraets synsfelt.

2. Trykk på Load i dialogboksen Instrument Calibration for å laste inn en forhåndskalibre-
ring.

3. Hvis forhåndskalibreringer for mer enn ett verktøy er tilgjengelig, velger du Disposable
Stylet i dialogboksen Select Instrument som åpnes.

4. Verifiser kalibreringen som beskrevet på side 272.

Last alltid inn den forhåndskalibrerte instrumentgeometrien når du bruker engangssonde,
da en manuell kalibrering ikke vil være nøyaktig.

Hvordan verifisere forhåndskalibrering

Figur 170 

Bruk engangssonden
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Trinn

1.

Du kan verifisere engangssonden i referanseenhe-
tens dreiepunkt eller i ICM4.
Hold engangssonden nær spissen, og sett spissen
inn i et dreiepunkt.
MERK: Engangssonden er et bøyelig instrument. Der-
for kan avviket i nøyaktighet som vises, være høyere,
sammenlignet med stive instrumenter. Du må avgjøre
om nøyaktigheten er akseptabel i forhold til beregnet
bruk.
 

2. Trykk på Accept for å bekrefte kalibrering.
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14.3 Navigere engangssonden
14.3.1 Oversikt

Generell informasjon

Før du starter:
• Pasienten må være registrert og navigeringens nøyaktighet bekreftet.
• Den navigerte instrumentkalibreringen må være lastet og verifisert.
• Konfigurer navigeringsskjermbildet. Brainlab anbefaler at du bruker visningene Auto-Pilot,

aksiell, koronal og sagittal. (Visningen Auto-Pilot er tilgjengelig bare hvis en bane er planlagt
og vist.)

• Velg en forhåndsplanlagt bane for visning.
• Velg en verktøyspissforskyvning (se side 174) som passer til kateteret/shunten som brukes.

(Derfor må du bestemme hvilken del av kateteret/shunten som skal plasseres på det planlagte
målet.)

Hvordan sette inn engangssonden i shunten/kateteret

Trinn

1. Hold shunten/kateteret i åpningen med den ene hånden.

2. Med den andre hånden fører du engangssonden helt inn i shunten/kateteret. Pass på at
de reflekterende skivene på sporingsenheten ikke tilsøles.

Hvordan holde engangssonden under navigering

①

②

Figur 171 

Trinn

1.
Hold engangssonden etter håndtaket med den ene hånden ①, og pass på at du ikke
dekker til de reflekterende skivene på sporingsenheten. Bruk denne hånden under navi-
gering for å sette inn engangssonden.

Navigere engangssonden
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Trinn

2.
Med den andre hånden fører du engangssonden ② mens den holdes nær innsnittet. Un-
der prosedyren bruker du denne hånden til å holde engangssonden innrettet med ba-
nen.

MERK: Når du holder engangssonden med begge hender, må du passe på at du ikke bøyer den
når den settes inn.
 

Hvordan navigere sonden

Figur 172 

Trinn

1. Sett engangssonden inn i shunten/kateteret.

2.
Hold engangssonden mot pasientens hode. Bruk navigeringsskjermbildet som veiled-
ning, og innrett aksen til engangssonden (vist i rosa) med banen som er planlagt på for-
hånd (vist i grønt).

3.

Når engangssonden er innrettet med den planlagte banen, begynner du å langsom sette
inn engangssonden og kateteret i rett linje langs banen inn i hjernen. Programvaren vi-
ser avstanden fra spissen på engangssonden til det planlagte målpunktet.
Fortsett innsetting til spissen på engangssonden (rosa trådkors) stemmer med banens
målpunkt (rødt trådkors) som indikert på skjermbildet. Vurder samtidig plasseringen på
pasientens anatomi.

4. Når kateteret er satt på plass, fjerner du forsiktig engangssonden fra kateteret.

MERK: Engangssonden er et bøyelig instrument som kan bøyes under sin egen vekt eller med
minimal kraft. Hvis du bøyer engangssonden under prosedyren, kan det potensielt resultere i
betydelige sporingsfeil. Dette betyr at den egentlige plasseringen av spissen kan være forskjellig
enn det som vises på navigeringsskjermbildet. Behandle engangssonden som beskrevet på side
274 for å unngå at dette skjer.
 

Pass på at innsettingen skjer i rett linje. Aldri bøy engangssonden eller juster banen når du
først har startet med innsettingen.
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15 MIKROSKOPNAVIGERING
15.1 Introduksjon til mikroskopnavigering
15.1.1 Oversikt

Før du starter

• Pasienten må være registrert.
• Mikroskopet må settes opp, og et mikroskopadaptersett må festes på mikroskopet (se

Brukerveiledning for instrument).
• Mikroskopet må kalibreres (av Brainlab support).

Les nøye gjennom kapittelet Mikroskop i Brukerveiledning for instrument før du bruker
mikroskopfunksjonene.

Oversikt over arbeidsflyt

Arbeidsflyt Se

1. Start mikroskopet. Side 278

2. Sjekk kalibreringen av mikroskopet. Side 279

3. Kalibrer mikroskopet på nytt (valgfritt). Side 282

4. Naviger mikroskopet. Side 285
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15.2 Starte mikroskopet
15.2.1 Aktiver og velg mikroskopet

Hvordan aktivere mikroskopet

Figur 173 

Trinn

1. Åpne Tools > Microscope, og trykk på Connect Microscope.

2.
I Tools > Connect Microscope velger du den knappen som tilsvarer mikroskopmodellen
du har.
MERK: Denne dialogboksen vises ikke hvis bare én mikroskop er konfigurert.
 

3.
I dialogboksen Microscope Connection velger du knappen for den mikroskopkonfigura-
sjonen som skal brukes.
Mikroskopet er nå startet, og dialogboksen Microscope Calibration Verification vises.

Pass på å velge mikroskopkalibreringen som tilsvarer monteringsposisjonen på
mikroskopadapteren (standard eller 90°). Ellers vil mikroskopet tolkes feil og bildedataene
vil ikke vises riktig.

Feilsøke mikroskopdeteksjon

Hvis mikroskopet ikke er detektert, pass på at mikroskopet er:
• riktig koblet til navigeringssystemet (se Brukerveiledning for instrument)
• slått på og klart til bruk
• i navigeringsmodus (se dokumentasjon fra produsenten av mikroskopet)

MERK: Hvis ikke kommunikasjon kan opprettes med mikroskopet, kan det hjelpe å slå
mikroskopet av og på igjen.
 

Starte mikroskopet
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15.3 Verifisere mikroskopet
15.3.1 Oversikt

Generell informasjon

Mikroskopet kalibreres til å fungere som en peker, med spissen som fokalpunktet ② i sentrum av
fokalplanet ③. Kalibreringen kan verifiseres ved å fokusere på et landemerke i sentrum av
synsfeltet ① og sammenligne dette med dataene som vises i navigeringsfeltet.

③

②①

Figur 174 

Før du starter

Enkelte tredjeparts-trekk for kirurgiske mikroskoper kan påvirke navigeringssystemets nøyaktighet
fordi optisk forvrengning forårsakes av trekkets beskyttelseslinse.
Benytt kun optisk passive trekk som er godkjent av det kirurgiske mikroskopets fabrikant. Ta
kontakt med mikroskopets produsent dersom det finnes noen som helst tvil om at trekket er
fullstendig kompatibelt med mikroskopet når det brukes sammen med Brainlabs
navigeringsprogramvare.

Verifiser alltid nøyaktigheten av mikroskopets kalibrering (se side 281) etter at draperingen
er lagt på, og før hver mikroskopnavigering. Hvis det oppdages unøyaktigheter, må det
utføres en vellykket rekalibrering før navigeringen startes.

Hvis mikroskopoptikken modifiseres (f.eks. en skadet linse skiftes ut), må en ny kalibrering
utføres av Brainlab support.
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Dialogboksen Verifisering

① ②

③

④

Figur 175 

Nr. Komponent

① Microscope Depthview: Viser en rekonstruksjon av mikroskopets synsfelt (se side 298).

② Mikroskopvideovisning (hvis det er tilgjengelig, se side 296).

③ Avstanden fra mikroskopet til sentrum av referanseenhetens kjegle vises hvis mikrosko-
pets fokus er nærmere referanseenhetens kjegle enn 8 mm.

④ ACS Views-knapp: Trykk for å veksle mellom mikroskopvisningene og aksial, sagittal og
koronal visning.

Verifisere mikroskopet
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15.3.2 Verifisere kalibreringen

Verifiseringsmetoder

Du kan verifisere kalibreringen enten ved å benytte referanseenhet-konusen eller anatomiske eller
forhåndsplanlagte landemerker. Verifisering ved bruk av konusen verifiserer både sporings- og
HUD-kalibrering.
Du kan sjekke kalibrering når som helst under navigering.
MERK: Brainlab gir trådkorsokularer for integrerte mikroskoper. Disse må brukes for kalibrering og
verifisering av mikroskopet. Okularet kan byttes ut med et standard klart et etter kalibrering.
 

Hvordan verifisere med kjeglen

Trinn

1.

Plasser mikroskopet direkte over referanseenhetskjeglen. For best resultat, prøv å plas-
sere mikroskopet så vinkelrett som mulig mot referanseenhetsplanet.
Fokuser mikroskopet ved maksimal zoom nederst på referanseenhetskjeglen.
Vinkelen mellom aksen til enheten og den fokale aksen på mikroskopet vises i mikroskop-
videovisningen.

2.
Avstanden fra det navigerte fokuspunktet til kjeglen vises nederst på visningene. Denne
verdien viser avviket i gjeldende kalibrering.
Verifiser at avviket er innenfor et akseptabelt område.

3.
Hvis du bruker bildeinjeksjon (se side 289), vises også konturen av referanseenheten og
kjeglen i visningene. Konturene som vises skal stemme med den faktiske referanseenhe-
ten og kjeglen.

4. Gjenta ovennevnte punkter på forskjelligle avstander mellom mikroskopet og referan-
seenheten.

5.
• Hvis nøyaktigheten er akseptabel, trykker du på Next.
• Hvis ikke nøyaktigheten er god nok, trykker du på Recalibrate for å åpne dialogboksen

Microscope Calibration.

Hvordan verifisere med landemerker

Trinn

1. Fokuser mikroskopet på maksimal zoom på en markør eller et forhåndsplanlagt eller ana-
tomisk landemerke.

2. Trykk på ACS Views-knappen for å bytte til aksiale, koronale og sagittale visninger.

3.
Avstanden fra det navigerte fokuspunktet til det planlagte punktet vises nederst på visnin-
gene. Denne verdien viser avviket i gjeldende kalibrering.
Verifiser at avviket er innenfor et akseptabelt område.

4.
• Hvis nøyaktigheten er akseptabel, trykker du på Next.
• Hvis ikke nøyaktigheten er god nok, trykker du på Recalibrate for å åpne dialogboksen

Microscope Calibration.

MIKROSKOPNAVIGERING
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15.3.3 Kalibrere mikroskopet

Generell informasjon

Før du navigerer med et mikroskop, må fokuslengden og aksen på mikroskopet kalibreres på
riktig måte av Brainlab support.
Du kan også utføre en kalibrering for å kompensere for små unøyaktigheter i kalibrering som skjer
over tid eller på grunn av drapering. Hvis det oppdages unøyaktigheter, må det utføres en
vellykket rekalibrering før navigeringen startes.

Kalibreringsmerker

①

②

Figur 176 
Hvis det brukes en standard kraniell referanseenhet med fire markører, kan
kalibreringspunktene tas opp i fordypningen ① samt på kalibreringspunktene ② på
referanseenheten.

Hvordan aktivere kalibrering

Trinn

• Trykk på Recalibrate i en av dialogboksene Microscope Calibration Verification, eller
• Trykk på Calibrate Microscope i dialogboksen Tools > Microscope.

Verifisere mikroskopet
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Hvordan oppnå kalibreringspunkt

Figur 177 

Trinn

1. Installer trådkorsokularet hvis det følger med.

2.

Posisjoner mikroskopet direkte over referanseenhetens kjegle eller det valgte kalibre-
ringsmerket.
For best resultat, prøv å posisjonere mikroskopet så vinkelrett som mulig mot referan-
seenhetsplanet.

3. Flytt mikroskopet ned, til det animerte mikroskopet i dialogboksen ligger over mikrosko-
pets gjennomsiktige figur.

4.
Maksimer zoomen og posisjoner mikroskopet vinkelrett til kjeglen eller kalibreringsmerket
(bruk trådkorset i okularet til å sikte inn kjeglens sentrum).
Finjuster fokuset ved hjelp av knappene på mikroskopspaken.

5.

Trykk på Next.
MERK: Next er ikke aktiv hvis zoom ikke er maksimert, hvis mikroskopet er utenfor ar-
beidsområdet eller hvis referanseenheten og/eller mikroskopets sporingsenhet ikke er
synlige for kameraet. En tilsvarende varselmelding vises.
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Hvordan oppnå andre kalibreringspunkt

Figur 178 

Trinn

1.

Flytt mikroskopet opp, til det animerte mikroskopet i dialogboksen ligger over mikrosko-
pets gjennomsiktige figur (grønt område).
• Et nytt punkt i det grønne området vil gi best resultat.
• Det røde feltet i søylen viser at avstanden fra mikroskopet til referanseenheten skal for-

størres (om mulig).

2. Ved maksimalt zoom, bruk trådkorset for å midtstille og fokusere på det nederste punktet i
kjeglen eller kalibreringsmerket.

3.

Trykk på Next.
Dialogboksen Microscope Calibration Verification åpnes.
MERK: Next er ikke aktiv hvis zoom ikke er maksimert, hvis mikroskopet er utenfor ar-
beidsområdet eller hvis referanseenheten og/eller mikroskopets sporingsenhet ikke er
synlige for kameraet. En tilsvarende varselmelding vises.
 

Sjekk kalibrering

Sjekk alltid mikroskopets unøyaktighet etter kalibrering ved å teste om mikroskopets
fokuspunkt vises riktig i pasientens data. Dette kan gjøres ved å fokusere på en markørkule
eller på et anatomisk landemerke (se side 281).

Verifisere mikroskopet
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15.4 Mikroskopnavigering
15.4.1 Få tilgang til navigering

Starte navigering

Når du har verifisert kalibrering, åpnes dialogboksen Tools > Microscope > Options.

Figur 179 

Alternativer

Trykk på Close for å lukke denne dialogboksen og begynne å navigere mikroskopet.

Trykk på dialogboksen Back for å åpne Tools > Microscope (se side 288).
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15.4.2 Navigeringsvisninger

Mikroskopets navigeringsvisninger

Figur 180 
Den mikroskop-relaterte banen vises i blått. Mikroskopets optiske akse og synsfeltet vises i 3D-
skjermen med en strek og en sirkel. Hvis et mål er planlagt, kan avstanden vises fra fokuspunktet
til målet.
Du finner mer informasjon om mikroskopbilder og hvordan du skal vise dem, på side 296.

Overlagte objekter

Overlagte objekter vises alltid på fokuspunktet. Dette kan føre til feiltolkning av posisjonen til et
overlagt objekt (i forhold til det virkelige objektet) hvis et bredt synsfelt brukes. Hvis riktig posisjon
av det overlagte objektet er kritisk, bruker du et grunt dybdefelt.

Mikroskopets arbeidsområde

Min. og maks. arbeidsområde (fokusavstanden til mikroskopet) måles når mikroskopet kalibreres
for første gang av Brainlab support.
Hvis mikroskopet flyttes utenfor det kalibrerte fokusområdet under navigering:
• høres en pipelyd
• vises en melding i bildevisningene som advarer deg om at mikroskopet står i en ukalibrert

fokusposisjon

Mikroskopsporing

Hvis mikroskopet ikke kan spores under navigering (f.eks. fordi det ligger utenfor det kalibrerte
fokusområdet, det ikke er tilkoblet, eller sporingenheten ikke er synlig):
• En tilsvarende melding vises i mikroskopets navigeringsvisninger.

Ikke alle Olympus-mikroskoper sender oppdaterte fokus-/zoomdata når fokus/zoom
endres. Dette fører til en forsinket oppdatering av data på navigeringssystemet.

Sporingsprioritet

Instrumentadaptere og pekere har forrang under navigering. For å utføre mikroskopisk navigering,
pass på at pekeren og instrumentadapterne er fjernet fra kameraets synsfelt.

Mikroskopnavigering
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Vær oppmerksom på at verken sporingen eller sendingen av mikroskopets fokus- og
zoom-posisjoner utføres i sanntid. For å vurdere mikroskopets posisjon via
navigeringsskjermen samtidig som at du får oppdatert informasjon om overlagte og
injiserte objekter, ikke endre fokus, zoom eller mikroskopets posisjon på noen sekunder.
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15.5 Mikroskopverktøy
15.5.1 Introduksjon

Tilgjengelige innstillinger

Når du har verifisert kalibreringen, er ulike innstillinger tilgjengelige i dialogboksen Tools >
Microscope. 

Figur 181 

Alternativ Forklaring Se

Connect Microscope Start mikroskoptilkoblingen Side 278

Options Velg mikroskopnavigeringsfunksjoner Side 289

Calibrate Microscope Kalibrer mikroskop på nytt Side 282

Video Configuration Juster innstillinger for mikroskopets videodisplay (hvis
mikroskopvideo er tilgjengelig og kalibrert) Side 295

Mikroskopverktøy
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15.5.2 Mikroskopalternativer

Hvordan få tilgang til dialogboksen Options

Trinn

Åpne Tools > Microscope > Options.

Figur 182 

Alternativer

Alternativer Se

HUD Side 289

Color Overlay Side 290

HUD Objects Side 291

Shutter Side 291

Smart Auto-Focus Side 291

Smart Auto-Tracking Side 292

Store Focal Point Side 292

Go To Stored Point Side 292

Align to Trajectory Side 292

Continuous Target Return Side 292

MERK: Tilgjengeligheten beror på mikroskopet som er valgt.
 

HUD

Når HUD aktiveres, bruker navigeringssystemet mikroskopets bildeinjeksjonsenhet til å
superponere de forhåndsplanlagte objektene og ytterligere målinformasjon inn i
mikroskopvisningen.
Informasjonen som vises i bildeinjeksjonen ligner på mikroskopets dybdevisning på
navigeringsskjermen, bortsett fra at mikroskopets synsfelt erstatter de rekonstruerte dataene.
Dette betyr at skjæringspunktet mellom fokale planobjekter vises som heltrukne konturlinjer, mens
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ekstensjonen av objekter over eller under det fokale planet indikeres med en stiplet linje. Denne
stiplede linjen fungerer for retning, da den ikke er i det fokale planet.
Noen bildeinjeksjonsenheter har fargeskjerm. Dette hjelper med å distingvere flere objekter, da
objekter kan vises i en annen farge enn som vist på navigeringsskjermbildet. Bruk kun størrelse
og posisjon til identifisering av objekter. Etter zooming/fokusering holder trådkorset i HUD seg
aktivt i 5 sekunder før det forsvinner.
MERK: Avhengig av mikroskopet, er bildeinjeksjonen kanskje synlig bare i hovedbildet.
 

Displayområdet for bildeinjeksjon vil kanskje ikke dekke hele mikroskopets synsfelt. Hvis
dette skjer, slutter konturene på kanten av visningen.

Noen bildeinjeksjonsenheter leverer HUD-informasjon til begge øyne samtidig. Parallax kan
føre til en forskyvning i objektets tilsynelatende posisjon i forhold til bakgrunnen hvis du
fokuserer bare med ett øye.

Etter at et mikroskop har blitt aktivert, må du kontrollere nøyaktigheten på HUD-
kalibreringen.

HUD-advarsler

Still inn mikroskopet til maks. zoom før det fokale planet justeres på pasientstrukturer.
Dette fører til et lavere dybdefelt og gir mulighet for best mulig visning av de injiserte
heltrukne objektkonturene. Disse konturene representerer kanten på det planlagte objektet
på dette planet. Stiplede linjer representerer hele ekstensjonen av objektet som ligger
under det fokale planet og fungerer bare som grov oversikt.

Det eksakte fokusplanet kan være vanskelig å fastslå, på grunn av mikroskopets
feltvisning. Pass på å ikke feiltolke objekter som er posisjonert i fokusplanet.

Superponerte 3D-objekter fungerer som oversikt, men relaterer ikke nøyaktig størrelsen og
posisjonen til pasientens underliggende struktur.

Da superponerte objekter er basert på det preoperative bildesettet, kan det virkelige
objektets gjeldende posisjon variere på grunn av f.eks. hjerneforskyvning eller reseksjon.

På mikroskoper med "bilde-i-bilde", (f.eks. Olympus), vil ikke data som vises av bilde-i-
bildemodulen korellere med mikroskopets sanntidsvisning.

Installasjonen og kalibreringen av bildeinjeksjonsdisplayet må utføres av kvalifisert
Brainlab-personale. Når bildeinjeksjonsmaskinvaren fjernes og monteres på mikroskopet
på nytt eller mikroskopet byttes ut, vil det medføre betydelig mindre nøyaktighet i
konturene som vises på bildeinjeksjonsdisplayet. I dette tilfellet må
bildeinjeksjonsdisplayet kalibreres på nytt av Brainlab support.

Ikke legg ekstra komponenter (f.eks. en toveis splitter) til HUD-enhetens tilkobling til
navigasjonssystemet.

Color Overlay

Når Color Overlay er aktivert, bruker navigeringssystemet mikroskopets bildeinjeksjonsenhet til å
superponere de forhåndsplanlagte objektene og ytterligere målinformasjon inn i
mikroskopvisningen.
Hvis du deaktiverer Color Overlay, vises objekter i den standardfargen som støttes av
injeksjonsenheten.
MERK: Color Overlay er kun tilgjengelig når HUD er aktivert.
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HUD Objects

Med HUD Objects kan du administrere visningen av objekter i mikroskopets synsfelt.

Trinn

Trykk på HUD Objects for å åpne dialogboksen Objects nedenfor.

Figur 183 

Funksjon Forklaring

Item Oppgir alle tilgjengelige objekter.

Visible
Når Visible aktiveres/deaktiveres, vises/skjules objektet i bildevisningene:
• Et åpent øye-ikon betyr at objektet er synlig
• Et lukket øye-ikon betyr at objektet er skjult

Visualization Veksle mellom display-alternativer, f.eks. objekt som vises skissert, fylt
med farge, eller i 3D.

Shutter

Når Shutter aktiveres, lukkes lukkeren på mikroskopet, og visningen øverst til venstre på
navigeringsskjermen vises i mikroskopets okularer. Da kan du se f.eks. MR-bilder i okularene.

Dataene som vises korrelerer ikke med den virkelige pasienten.

Smart Auto-Focus

Når du aktiverer Smart Auto-Focus, holder mikroskopet kontinuerlig fokus på spissen til
instrumentet som spores. Mens mikroskopet fokuserer, vises spissen på instrumentet som spores
som et lite trådkors i HUD.

Hvis instrumentspissen er utenfor mikroskopets arbeidsområde, kan det ikke fokusere
helt.
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Smart Auto-Tracking

Når du aktiverer Smart Auto-Tracking, sporer funksjonen kontinuerlig den aktuelle
instrumentposisjonen og fokuserer på spissen. Instrumentet som spores vises som et lite trådkors
i HUD. Tilsvarende melding vises i HUD når mikroskopet er i bevegelse. Mikroskopet følger
instrumentspissen når den forlater synsfeltet.
Mikroskopet slutter å spore når det når instrumentspissen.

Pass på at mikroskopet ikke kan kollidere med andre instrumenter, pasienten, draperingen
og at det ikke gjøres usterilt i løpet av bevegelsen.

Store Focal Point og Go To Stored Point

• Når du trykker på Store Focal Point, lagres posisjonen og fokalplaninformasjon for det aktuelle
fokalpunktet.

• Når du trykker på Go To Stored Point, går mikroskopet tilbake til posisjonen og fokuset for
fokalpunktet som er lagret tidligere. 

Align to Trajectory

Innretter mikroskopets fokale akse parallelt med den aktiverte banen.
MERK: Hvis vinkelen mellom den fokale aksen og ønsket bane er større enn 45°, deaktiveres
innretting av banen.
 

Continuous Target Return

Når du trykker på Continuous Target Return, hentes posisjonen og det fokale planet til punktet
som sist ble fokusert. Da kan du fokusere på interessepunktet fra forskjellige visningsvinkler.
Når du slipper mikroskopets bremser for å endre visningsretning, lagres fokuspunktet som sist ble
lagret og hentes straks opp fra den nye retningen når bremsene slippes.
Mikroskopet fortsetter å fokusere på dette punktet til Continuous Target Return slås av.

Feilsøke alternativene for mikroskopsporing

Hvis du har problemer med mikroskopsporing, må du lese alternativene under for feilsøking.

Alternativer

Kontroller at instrumentet, referanseenheten og mikroskopsporingsenheten er i kameraets vis-
ningsfelt, hvis mikroskopet ikke:
• fokuserer automatisk, eller
• sporer instrumentet automatisk. Mikroskopet følger bare etter hvis instrumentet holdes rolig en

stund ved pasientens hode.

Kontroller at referanseenheten og mikroskopsporingsenheten er i kameraets visningsfelt, hvis
mikroskopet ikke:
• flytter seg til det lagrede fokalpunktet, eller
• henter opp det siste fokuspunktet når håndbremsen på mikroskopet slippes.

Mikroskopverktøy
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15.5.3 Handle Control

Om spakregulering

Med funksjonen Handle Control kan du få tilgang til enkelte navigeringsalternativer ved bruk av
mikroskopspaken.
MERK: Avhengig av mikroskopmodellen kan de tilgjengelige alternativene i menyen More... ①
variere.
 

Hvordan bruke spakreguleringen

①

Figur 184 

Trinn

1. Trykk på hvilken som helst knapp på mikroskopspaken for å åpne hovedmenyen for
spakregulering.

2.
Trykk på knapperetningen for den funksjonen du vil utføre.
MERK: Du får tilgang til flere alternativer ved å velge More... ①.
 

3. Hvis du har valgt More... ①, flytter du pilene opp og ned i retningen til det ønskede alter-
nativet på spakreguleringen.

4. Trykk på kontrollknappen til høyre for å utføre den valgte funksjonen.

MERK: Hvis det ikke utføres noen handlinger over en viss tid, lukkes menyen.
 

Mikroskopfunksjoner

Funksjoner Funksjon

Acquire Point Tar opp en ny bane når spissen er forlenget

Screenshot Tar et skjermdump av bildet

More... Meny med ytterligere alternativer for mikroskop

Deactivate HUD Deaktiverer/fjerner bildeinjiserte objekter fra mikroskopvisningen
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Alternativer under menyen More...

More... gir tilgang til flere alternativer som er tilgjengelige på mikroskopet under navigering. Du
kan bruke mikroskopspaken til å åpne disse alternativene oppført under. Vil du ha mer
informasjon om disse alternativene, kan du se side 291.

Figur 185 

More... -menyen Forklaring

Close Shutter
Lukker lukkeren i mikroskopet.
MERK: Delen øverst til venstre i den maksimerte navigeringsvisningen
injiseres inn i mikroskopets synsfelt.
 

Focus to Instrument Smart Auto-Focus fokuserer mikroskopet til instrumentet, én gang.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking sporer mikroskopet til instrumentet, én gang.

Store Focal Point Lagrer posisjonen og informasjon om fokalplanet.

Goto Stored Point Returnerer mikroskopet til tidligere lagret fokalpunkt.

Align to Trajectory Innretter mikroskopets fokale akse parallelt med den aktiverte banen.

Mikroskopverktøy

294 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



15.5.4 Konfigurere mikroskopvideo

Hvordan konfigurere en videovisning

Figur 186 

Trinn

1. Trykk på Video Configuration i dialogboksen Tools > Microscope.

2.
Juster bildevisningsinnstillinger etter ønske, med glideknappene.
MERK: Videobildeinnstillingene er beskrevet i side 51.
 

Konfigurer mikroskopvideo-advarsler

Installasjonen og kalibreringen av videomaskinvaren må utføres av kvalifisert Brainlab-
personale. Når maskinvaren fjernes og monteres på mikroskopet eller endres, eller hele
mikroskopet byttes ut, vil det medføre betydelig mindre nøyaktighet i konturene som vises
i videooverleggsvinduet eller bildeinjeksjonsenheten. Dermed må kalibreringen av
videooverleggsvinduet fornyes i disse tilfellene.

Under hver intervensjon, pass på at videoen kobles til samme inngang som er valgt under
kalibrering. Hvis du bruker en annen inngang, vil det føre til at ingen video vises.

Videobilder er ikke egnet for diagnostisk bruk, da de kan fremstå som forvrengt.
Fargebildeinjeksjon fra eksterne enheter kan vise objektene i en annen farge, som sett på
navigeringsskjermbildet. Det er anbefalt å bruke kontekstinformasjon som størrelse og
posisjon for å identifisere objekter.

Video-display

Videovisningen kan forsinkes hvis systemet brukes til full kapasitet.

Vi anbefaler at mikroskopvideobildet vises separat på en annen monitor.
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15.6 Mikroskopbilder
15.6.1 Vise mikroskopvideovisninger

Generell informasjon

Hvert kirurgiske mikroskop har et innebygd videokamera for dokumentasjonsformål. Når du har
konfigurert mikroskopvideoen, kan du legge denne videoen til på skjermbildet for
navigasjonssystemet (se side 296). Dette gjør det mulig å dokumentere mikroskopets posisjon og
dens synsfelt med én enkelt skjermdump.
Konturer av planlagte objekter, baner og merkede punkter er lagt over på mikroskopvideoen.
Objekter i det fokale planet representeres av en heltrukken konturlinje. Ekstensjoner av disse
objektene over og under det fokale planet vises som en stiplet linje.
MERK: Videokameraets rektangulære synsfelt er mindre enn mikroskopets synsfelt. Dette kan
føre til forskjeller i skalering mellom mikroskopvideovisningen og andre navigeringsvisninger. Noe
beskjæring av videoen kan også skje, avhengig av størrelsen og formen på det valgte
navigeringsvinduet.
 

Enkelte HUD-enheter viser objektkonturer i farger. Overlagte objekter som vises i farger
som ligner på pasientvev, kan være vanskelige å skjelne. Hvis dette er et problem, velger
du egnede kontrastfarger eller slår av fargeoverlegget (se side 290).

Hvordan vise mikroskopvisningen

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet.

2. Velg fanen Other Views.

3.
Trykk på Microscope.
Dialogboksen lukkes og visningen oppdateres med mikroskopvisningen.

Mikroskopbilder
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Mikroskopvideovisning som vises

Figur 187 

MIKROSKOPNAVIGERING
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15.6.2 Vise mikroskop-dybdevisning

Generell informasjon

Microscope Depthview er en mikroskoprelatert rekonstruert visning av pasientdatasettet.
Dataene vises som en Probe’s Eye-visning midt i det fokale planet. Dataene skaleres og roteres
for å redegjøre for mikroskopets zoom-faktor og posisjon. Denne visningen er nyttig for å
sammenligne strukturer som ses i mikroskopet på pasientdata som er tilgjengelig i
navigeringsstasjonen.

Når Olympus-mikroskopet brukes, vær oppmerksom på at retningen på mikroskopets
depthview kanskje ikke er riktig, da OME-9000/OME-8000/OME-7000 observer kan flyttes
slik at visningsretningen gjennom mikroskopet endres.

Hvordan vise mikroskop-dybdevisning

Trinn

1. Trykk på øye-ikonet.

2. Velg fanen Other Views.

3.
Trykk på Microscope Depthview.
Dialogboksen lukkes og visningen oppdateres med mikroskopets depthview.

Mikroskop-Dybdevisning som vises

②

③

④
⑤

①

Figur 188 

Nr. Komponent Forklaring

① Oransje punkt Forhåndsplanlagt punkt (valgfritt).
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Nr. Komponent Forklaring

② Blå ring Kant på synsfelt i mikroskopets okular. Størrelsen på denne rin-
gen endres med zoom-faktoren.

③ Blått trådkors Midt i det fokale planet.

④ Heltrukken konturlinje Kant på det planlagte objektet på dette planet.

⑤ Stiplet konturlinje Ekstensjon av objektet over eller under det planet (f. eks. den bre-
deste delen av objektet).

MIKROSKOPNAVIGERING
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16 INTRAOPERATIV
AVBILDING

16.1 Introduksjon
16.1.1 Om intraoperative avbildningsfunksjoner

Generell informasjon

Med de intraoperative funksjonene til Cranial/ENT kan du legge til oppdaterte avbildningsdata i
navigeringsøkten, og navigere enkelt i dem. Dette kan oppnås med liten eller ingen
brukerinteraksjon på navigeringsstasjonen.
Med funksjonene i intraoperativ avbilding kan du:
• laste inn DICOM-data som er tatt opp intraoperativt,
• oppdatere behandlingsplaner som automatisk registreres på nytt,
• registrere intraoperative bilder som nylig er tatt opp.
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16.2 Intraoperativ dataoverføring
16.2.1 Om intraoperativ dataoverføring

Tilgjengelige intraoperative overføringsmetoder

Metode Forklaring

Last pasientdata Last inn pasientdata fra Content Manager.

Få pasientdata som pus-
hes fra skanneren

Brukeren av skanneren sender pasientdata som mottas og lastes av
navigeringsprogramvaren.

Lasting av pasientdata

Hvis du har startet programvaren Cranial/ENT uten pasientdata, eller hvis du vil laste inn
tilleggsdata til økten, kan du gjøre dette når som helst i dialogboksen Data.
Se instruksjonene som er gitt på side 29.

Motta pasientdata

Cranial/ENT-programvaren kan ta imot pasientdata via en bakgrunnstjeneste som tar imot
DICOM-data sendt fra en skanner eller PACS uten brukerinteraksjon.
Når DICOM-data er mottatt, vises et statusikon øverst på navigeringsskjermbildet ①.

①

Figur 189 

Neste trinn

Alternativer

Hvis pasientdata allerede er lastet inn og pasientinformasjonen (f.eks. navn, ID) for de nye data-
ene ikke stemmer med dataene til pasienten som allerede er lastet inn, blir du bedt om å slå
sammen den motstridende pasientinformasjonen.
MERK: For mer informasjon, se Brukerveiledning for Content Manager-programvaren.
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Alternativer

Hvis dataene som er lastet inn inneholder bildesett som enda ikke er fusjonert, får du beskjed
om å fusjonere disse bildesettene når konverteringen er utført (se side 29).
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16.3 Automatisk bilderegistrering MR

Generell informasjon

Med automatisk bilderegistrering MR registreres pasientdata raskt uten noen interaksjon som
f.eks. laserskanning eller markørregistrering. Typen automatisk registrering som er tilgjengelig,
kan variere avhengig av kundelisensen og valgt pasientdata.
MERK: Metoden som er beskrevet her, brukes sammen med Automatisk kraniereferansepakke
for bilderegistrering med Philips/Siemens MR (se Brukerveiledning for maskinvare for
intraoperativ kranieavbildning). 
 

Dialogboksene for automatisk bilderegistrering

① ②

③

Figur 190 

Hvordan utføre registrering

Trinn

1. Trykk på Register på menylinjen.

2.

Trykk på Automatic Registration i dialogboksen Registration Selection ①.
MERK: Hvis mer enn ett aktuelt bildesett er tilgjengelig for automatisk registrering, åpnes
dialogboksen Select Set. Trykk på knappen for datasettet du vil bruke for registrering.
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Trinn

3.

Dialogboksen Registration Matrix Acquisition ② åpnes.
Plasser kameraet slik at det oppdager både referanseenheten og registreringsmatriseen-
heten. Bildeopptak aktiveres når begge enheter er registrert.
MERK: Dialogboksen viser kameraets synsfelt og enhetene det oppdager. Dette er nyttig
når kameraposisjonen skal justeres. Kameraet og enhetene må være helt rolige under bil-
deopptak. Fremdriftssøylen viser status. All bevegelse av kameraet eller enhetene fører til
at bildeopptak startes på nytt.
 

4.

Dialogboksen Marker Detection åpnes når matriseposisjonen er tatt opp. En fremdrifts-
søyle viser status for markørdeteksjon.
Du kan når som helst trykke på Manual for å avbryte automatisk deteksjon. Dette skal
imidlertid normalt ikke være nødvendig. Se nedenfor for instruksjoner om manuell mar-
kørdeteksjon.
MERK: Avhengig av systemet og størrelsen på bildesettet vil kanskje ikke dialogboksen
Marker Detection vises, og du sendes direkte til verifisering.
 

5. Når markørene er detektert og registreringen er fullført, åpnes dialogboksen Registration
Verification, og registreringen er klar for verifisering.

Valgfri Manual Marker Detection (oversikt)

Hvis automatisk deteksjon mislykkes (eller for serviceformål), kan du aktivere manuell
markørdeteksjon ved å trykke på Manual i dialogboksen Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figur 191 

Nr. Forklaring

① Gå gjennom markørene med Previous og Next.
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Nr. Forklaring

②

• Markører som vises i aksial, koronal og sagittal visning.
• Med pilene kan du bla gjennom bildet for å finne tilgjengelige markører.
• Nedre visninger viser en forstørret visning for at det skal bli enklere å finne midtpunktet

for hver markør.

③ Teksten viser hvor mange markører som fortsatt må detekteres og resultatet av et forsøk
på avstemming.

④ Med Automatic sendes du tilbake til rutinen Automatic Registration. Programvaren ak-
tiverer automatisk markørdeteksjon og registrering.

⑤ Delete Active Marker sletter den aktive markøren og gjør den tidligere aksepterte mar-
køren aktiv.

⑥
Med Accept Active Marker aksepteres posisjonen til den aktive markøren (vises i rødt),
og en ny markør legges til midt i datasettet. Når minimumsantallet markører er oppnådd,
startes avstemmingsrutinen når du trykker på denne knappen.

Hvordan utføre manuell markørdeteksjon

Trinn

1. Gå gjennom automatisk detekterte markører ved bruk av knappene Previous og Next for
å veksle mellom markører.

2. Bruk zoom-visningen for å flytte på målet (vises i rødt) ved å berøre midt på markøren i
hver av visningene.

3. Når en markør er riktig plassert, trykker du på Accept Active Marker og gransker neste
markør.

4.

Hvis ingen markører eller ikke nok markører ble detektert automatisk, legges til en ny
markør automatisk til midten av datasettet.
Bruk bla-pilene for å finne en markør i de øvre visningene som ikke er innringet i blått
(som viser at markøren allerede er detektert). Bruk zoom-visningen for å plassere målet
(vises i rødt) ved å berøre midt på markøren i hver av visningene.

5.

Når maks. antall markører er nådd, prøver programvaren å avstemme markørene og re-
sultatet vises i statusteksten.
Hvis det er nødvendig med flere markører, legges til en ny markør til midt i datasettet.
Gjenta punkt 2–4 til nødvendig antall markører er nådd.

6.

Når en vellykket avstemming er funnet, blir knappen Proceed aktiv. Trykk på Proceed for
å verifisere nøyaktigheten.
Hvis ingen vellykket avstemming finnes, se de eksisterende markørene for riktig plasse-
ring og/eller legg til flere markører (programvaren kan påvise opptil fjorten markører).

Registreringspresisjon (oversikt)

Etter registrering, beregner programvaren presisjonen av avstemmingen. Dette representerer
gjennomsnittsavviket mellom plasseringen av markørene som er detektert og deres forventede
posisjoner, basert på geometrien til registreringsmatrisen. Bruk denne informasjonen, i tillegg til en
visuell verifisering av den anatomiske informasjonen, til å bestemme den helhetlige feilmarginen.
Basert på det kalkulerte avviket, vil registreringen enten godkjennes eller ikke godkjennes.

Resultat Avvik

Registrering utløpt < 1,2 mm

Registreringen mislyktes > 1,2 mm

Automatisk bilderegistrering MR
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MERK: Vær oppmerksom på at presisjonen beregnet av programvaren bare gir informasjon om
hvor godt programvaren kunne avstemme geometrien til registreringsmatrisen med markørene i
pasientdataen. Disse verdiene representerer ikke nødvendigvis den helhetlige feilen.
 

Hvordan verifisere presisjonen

Dialogboksen Registration Verification åpnes når registreringen er fullført.

Figur 192 

Trinn

1.

Hold pekeren til minst tre kjente anatomiske landemerker og bekreft at posisjonen på pe-
keren som vises i bildevisningene tilsvarer det faktiske punktet på pasientens anatomi.
Når pekeren er innen 15 mm fra den beregnede overflaten, viser programvaren avviket
(avstanden til overflaten) fra den virtuelle pekerspissen til overflaten.

2.

Basert på den visuelle verifiseringen, gå frem som følger:
• Hvis nøyaktigheten er akseptabel, trykker du på Accept. Hovedskjermbildet vises.
• Hvis nøyaktigheten ikke er god nok eller du vil gjenta registreringen, trykker du på Try

Again. Dialogboksen Automatic Registration åpnes.
• Hvis nøyaktigheten ikke er god nok og du vil avbryte automatisk bilderegistrering og

bruke en annen registreringsmetode (f.eks. registrering med automatisk bildefusjon),
trykker du på Cancel.

Hvordan gjenta automatisk bilderegistrering (valgfritt)

Hvis registreringen ikke er nøyaktig nok (f.eks. på grunn av ugunstig plassering av kamera, fuktige
markører eller markørene ikke er riktig festet til enhetene), har du muligheten til å gjenta den
automatiske registreringen.
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Figur 193 

Trinn

1. Trykk på Try Again i dialogboksen Automatic Registration. Dialogboksen Automatic
Registration - Registration Matrix Acquisition åpnes.

2.

Trykk på knappen New Acquisition (vises når du gjentar automatisk registrering).
Programvaren oppdaterer posisjonen til registreringsmatrisen.
MERK: Hvis du ikke trykker på New Acquisition, bruker systemet den forrige romlige po-
sisjonen mellom registreringsmatrisen og referanseenheten for registreringen.
 

3. Trykk på Proceed for å aktivere automatisk registrering.
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16.4 Registrere intraoperative data
16.4.1 Introduksjon

Generell informasjon

Med funksjonen Automatisk bilderegistrering kan du registrere pasientdata som er tatt opp
intraoperativt. Med denne registreringsmetoden er ikke standard registrering nødvendig. Dette
betyr at tilgang til pasienten, f.eks. for å feste markører, ikke er nødvendig.
Funksjonen Automatisk bilderegistrering kan ikke brukes til å registrere data som er tatt opp
preoperativt. Du må bruke en annen registreringsprosedyre hvis denne dataen skal brukes for den
første fasen av kirurgi.
MERK: For mer informasjon om bildedata tatt opp intraoperativt og relevante arbeidsflyter, se
Brukerveiledning for programvaren for automatisk bilderegistrering.
 

Arbeidsflyt for å åpne automatisk bilderegistrering

Figur 194 

Trinn

1. Åpne dialogboksen Registration Selection.

2.
Velg Automatic Registration (avhengig av lisens).
Arbeidsflyten for Automatic Registration åpnes.
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Hvordan verifisere presisjonen

Dialogboksen Registration Verification åpnes når registreringen er fullført.

Figur 195 

Trinn

1.

Hold pekeren til minst tre kjente anatomiske landemerker og bekreft at posisjonen på pe-
keren som vises i bildevisningene tilsvarer det faktiske punktet på pasientens anatomi.
Når pekeren er innen 15 mm fra den beregnede overflaten, viser programvaren avviket
(avstanden til overflaten) fra den virtuelle pekerspissen til overflaten.

2.

Basert på presisjonen beregnet av programvaren og den visuelle verifiseringen, kan du
fortsette på følgende måte:
• Hvis nøyaktigheten er akseptabel, trykker du på Accept. Hovedskjermbildet vises.
• Hvis nøyaktigheten ikke er god nok og du vil avbryte automatisk bilderegistrering og

bruke en annen registreringsmetode (f.eks. registrering med automatisk bildefusjon),
trykker du på Cancel.

MERK: For mer informasjon om Automatisk bilderegistrering, se Brukerveiledning for
programvare for automatisk bilderegistrering.
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16.4.2 Registreringsbasert bildefusjon

Oversikt

Referansesystemet for navigering er designet for å være stiv og stabil. Små endringer mellom
posisjonen av pasientens hode og referanseenheten kan imidlertid forekomme. Automatisk
bilderegistrering oppdaterer registreringen hver gang en intraoperativ skanning fullføres. Dette
korrigerer for slike mindre forskyvninger.
Når en intraoperativ skanning registreres automatisk, fusjoneres alle tidligere innlastede og
registrerte (preoperativ eller intraoperativ) pasientdata til datasettet som nylig er tatt opp. Denne
bildefusjoneringen kan være feil hvis det har vært noe bevegelse i referanseenheten eller
pasientens hode.
Når denne typen data er tilgjengelig for navigering, vises dialogboksen Verify Registration
Based Fusion. Bruk denne dialogboksen for å verifisere den registreringsbaserte fusjonen.

Kontroller resultatet av den registreringsbaserte bildefusjonen for å sikre at pasienten
behandles riktig. Hvis referanseenheten eller pasientens hode har blitt flyttet på, kan
bildefusjonen bli feil.

Hvordan bekrefte bildefusjonen

Nå kan du bekrefte bildefusjonen som beskrevet på side 29.

Figur 196 
Etter verifisering er følgende alternativer tilgjengelige:

Alternativer

Trykk på Accept hvis fusjonen er akseptabel.

Hvis bildefusjonen ikke
er akseptabel

Trykk på Modify for å gjøre om bildefusjonen i dialogboksen Automa-
tic Image Fusion. For mer informasjon, se i Brukerveiledning for
Image Fusion-programvaren.

Trykk på Unfuse for å forkaste bildefusjonen og lukke dialogboksen.
MERK: Hvis du opphever en bildefusjon, kan ikke bildesett som tidlige-
re er lastet og registrert navigeres med mindre du gjentar bildefusjo-
nen. Programvaren viser en dialogboks som viser bildesettene som
berøres av den brutte fusjonen.
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17 IGTLINK
17.1 Introduksjon til IGTLink
17.1.1 Om IGTLink

Oversikt

IGTLink er et nettverksbasert programvaregrensesnitt for navigeringssystemet, der du kan laste
ned medisinske bilder, segmenteringsresultater, kirurgisk planlegging og sanntidsdata om
verktøysporing fra navigeringssystemet. 
IGTLink bruker den åpne kommunikasjonsprotokollen Open IGT, utviklet av National Alliance for
Medical Image Computing (NA-MIC).

Ansvar og juridiske krav

IGTLink-grensesnittet kan fås fra Brainlab. Brainlab påtar seg ikke ansvar for
databehandling utenfor navigeringssystemet eller for riktigheten av eksempler på
klientprogrammer oppgitt her. De er kun for demonstrasjonsformål. Brainlab skal ikke være
ansvarlig for noen typer skade som er resultat av, eller som oppstår i forbindelse med,
databehandling utenfor navigeringssystemet.

IGTLink-grensesnittet må brukes i samsvar med spesifikasjonene som er beskrevet i
spesifikasjonshåndboken for IGTLink. Brainlab er ikke være ansvarlig for noen skade som
oppstår som følge av noen bruk av IGTLink som ikke skjer i samsvar med
spesifikasjonene.

Hvis du utfører kliniske studier som involverer bruk av IGTLink, og spesielt hvis du utvider
indikasjonene for bruk, må alle aktuelle juridiske krav til medisinsk utstyr oppfylles, f.eks.
ved å legge dette frem for en institusjonell nemnd eller sende inn en uavhengig 510K.

Dataenes validitet

Avhengig av nettverks- og datamaskinytelsen, så vel som datavolumet, kan data som
sendes være utdatert. Ikke gjør noen antakelser om de overførte dataenes latens.

Nettverkssikkerhet og pasientkonfidensialitet

Iverksett egnede tiltak for å ivareta sikkerheten til nettverket som er koblet til Brainlab-
navigeringssystemet og konfidensialiteten til pasientdataene som overføres til og fra
Brainlab-navigeringssystemet.
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17.2 Bruke IGTLink
17.2.1 Aktivere IGTLink

Hvordan aktivere IGTLink

Figur 197 

Trinn

1. Åpne Tools > IGTLink.

2.
Trykk på IGTLink On/Off. Knappen er uthevet, noe som indikerer at den er aktivert.
En IGTLink-klient kan nå kobles til navigeringssystemet.
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17.2.2 Koble til en IGTLink-klient

Dialogboksen Ekstern tilkobling

Når en IGTLink-klient kobles til navigeringssystemet, vises en dialogboks der du blir informert om
at en klient ønsker å koble seg til.

Figur 198 

Alternativer for tilkobling

Alternativer

Trykk på Accept for å godkjenne tilkoblingen.

Koble fra IGTLink-klienten, og deaktiver funksjonen slik at ingen flere tilkoblinger kan foretas,
ved å trykke på Deactivate IGTLink.

For å avvise tilkoblingen trykker du på Reject.

MERK: Hvis du trykker på Deactivate IGTLink, frakobles alle eksisterende tilkoblinger.
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