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1 ALLMÄN INFORMATION
1.1 Kontaktinformation och juridisk information
1.1.1 Kontaktdata

Support

Om du inte hittar den information du behöver i denna handbok, eller om du har frågor eller
problem, kan du kontakta Brainlabs support:

Region Telefon och fax E-post

USA, Kanada, Central- och Sydameri-
ka

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

Brasilien Tel: (0800) 892 1217

Storbritannien Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tel: +34 900 649 115

Frankrike & franskspråkiga regioner Tel: +33 800 676 030

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

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

Förväntad livslängd

Brainlab tillhandahåller service i fem år för programtillämpningar. Under denna tidsperiod erbjuds
såväl programuppdateringar som support på plats.

Feedback

Trots noggrann granskning kan denna handbok innehålla fel.
Vänligen kontakta oss på igs.manuals@brainlab.com om du har förslag på hur vi kan förbättra
denna handbok.

Tillverkare

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

ALLMÄN INFORMATION
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1.1.2 Juridisk information

Upphovsrätt

Denna handbok innehåller patentskyddad information skyddad av upphovsrättslagen. Ingen del
av denna guide får reproduceras eller översättas utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Brainlab.

Brainlabs varumärken

• Airo® är ett registrerat varumärke för Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• CurveTM är ett varumärke för Brainlab AG i Tyskland, registrering pågår.
• KickTM är ett varumärke för Brainlab AG i Tyskland, registrering pågår.
• Softouch® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab i Tyskland och/eller USA.
• StarLink® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• VarioGuide® är ett registrerat varumärke som tillhör Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.
• Z-touch® är ett registrerat varumärke för Brainlab AG i Tyskland och/eller USA.

Varumärken som inte tillhör Brainlab

• Mobius Imaging®, Mobius Imaging-loggan och MobiCT® är registrerade varumärken som tillhör
Mobius Imaging, LLC.

• Doro® är ett registrerat varumärke som tillhör pro med instruments GmbH.
• Mayfield® är ett registrerat varumärke som tillhör OMI, Inc.
• Microsoft® och Windows® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA

och andra länder.
• MultiVisionTM är ett varumärke som tillhör Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® och PENTERO® är registrerade varumärken som tillhör Carl Zeiss Meditec

AG.

Integrerade program från tredje part

Detta program är delvis baserat på arbeten av Independent JPEG Group.
Detta program innehåller openJPEG-arkivet. För en fullständig beskrivning av upphovsrätt,
friskrivningsklausuler och licens, se http://www.openjpeg.org.

CE-märkning

CE-märket som finns på produkterna från Brainlab visar att de uppfyller de
grundläggande kraven i det medicintekniska direktivet.
Enligt MDD (Europarådets direktiv 93/42/EEC):
• Cranial/ENT är en produkt Klass IIb.

OBS: CE-märkets giltighet kan endast bekräftas för produkter som tillverkats av Brainlab.
 

Kasseringsanvisningar

När ett kirurgiskt instrument når slutet på sin funktionella livstid ska instrumentet rengöras från allt
biomaterial/biorisker och kasseras på ett säkert sätt i enlighet med tillämpliga lagar och
föreskrifter.

Kontaktinformation och juridisk information
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Elektrisk och elektronisk utrustning får endast kasseras i enlighet med lagstadgade
bestämmelser. För information om direktiven för hantering av elektriskt och elektro-
niskt avfall (the Waste Electrical and Electronic Equipment directive, WEEE), be-
sök:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Försäljning i USA

I USA får denna produkt enligt federal lag endast köpas av eller på order av läkare.

ALLMÄN INFORMATION
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som används i denna guide

Varningar

Varningar anges med en varningstriangel. De innehåller säkerhetskritisk information om
möjliga skador, dödsfall eller andra allvarliga konsekvenser som är förknippade med
felaktig användning av utrustningen.

Försiktighet

Försiktighetsuppmaningar anges med runda försiktighetssymboler. De innehåller
säkerhetskritisk information om möjliga problem med utrustningen. Sådana problem kan
vara funktionsfel på utrustningen, att utrustningen kan gå sönder, bil skadad eller att
egendom kan bli skadad.

Kommentarer

OBS: Anmärkningar är formaterade med kursiv stil och anger övriga användbara tips.
 

Symboler
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1.3 Avsedd användning
1.3.1 Att använda systemet

Indikationer för användning

Cranial/ENT-systemet är avsett att vara ett intraoperativt bildlett lokaliseringssystem för att
möjliggöra minimalt invasiv kirurgi. Det länkar en frihandsprob, som spåras av ett passivt
markörsensorsystem till ett virtuellt datorbildutrymme av de patientbilddata som bearbetas av IGS-
arbetsstationen. Systemet är avsett för alla medicinska tillstånd där användning av stereotaktisk
kirurgi kan vara lämpligt, och där en referens till en styv anatomisk struktur, t. ex. skallen, ett långt
ben, eller en kota, kan identifieras i förhållande till en CT-, CTA-, röntgen-, MR-, MRA- eller
ultraljudsbaserad modell av anatomin.
Exempel på sådana förfaranden omfattar men är inte begränsade till:
Kraniella ingrepp:
• Tumörresektioner
• Skallbaskirurgi
• Kraniella biopsier
• Kraniotomier/kraniektomier
• Placering av pediatrisk katetershunt
• Placering av vanlig katetershunt
• Talamotomier/Pallidotomier

ÖNH-ingrepp:
• Transfenoidala ingrepp
• Antrostomi via maxillarsinus
• Etmoidektomier
• Sfeno-idotomier/sfenoida undersökningar
• Nasal luftvägskirurgi (resektion av näsmussla)
• Främre sinuskirurgi
• Intranasalt

Lämplig användning

Cranial/ENT är lämplig för övergripande navigeringsfel på upp till 3 mm. Diverse faktorer kan
emellertid påverka systemets noggrannhet betydligt. Lämpliga inställningar och hantering samt
noggrann verifiering av noggrannheten är avgörande för framgångsrik navigering.

Användningsplats

Cranial/ENT-systemet ska användas i sjukhusmiljö, mer specifikt i rum som är lämpliga för
kirurgiska ingrepp (t.ex. operationssalar).

Avsedd målgrupp

Denna användarguide är avsedd för neuro- och ÖNH-kirurger och deras assistenter vid
användning av navigeringssystem från Brainlab.

Instrument som kommer i kontakt med hjärnvävnad och ryggmärgsvätska

Endast angivna instrument från Brainlab är avsedda för direktkontakt med hjärnvävnad
och ryggmärgsvätska. Se Användarhandböcker för instrument för en lista över sådana
instrument.

ALLMÄN INFORMATION
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Vilka är riskerna?
• Direktkontakt med hjärnvävnad och cerebrospinalvätska och instrument som inte är avsedda

för sådan kontakt kan orsaka skada på patientens hjärna och allvarlig chock genom att
endotoxiska substanser tillförs patientens kropp.

• Brainlabs instrument har designats och tillverkats för att minimera risken för skador på
patientens hjärnvävnad. Därför är det osannolikt att patientskada kommer att inträffa under
normal användning av instrumenten. Felaktig användning av instrument eller användning av
skadade instrument kan emellertid orsaka allvarliga patientskador.

• Standardmetoder för upparbetning är inte helt effektiva för endotoxiska kontaminerade
instrument. Endotoxisk kontamination kan endast avlägsnas genom aggressiva behandlingar,
t.ex. mycket höga temperaturer. Sådana parametrar kan skada instrument som tillverkats med
hög precision. Kontakt med hjärnvävnad eller cerebrospinalvätska med instrument som inte är
avsedda för sådan kontakt kan orsaka allvarliga patientskador.

I vilka situationer kan oavsiktlig kontakt inträffa?
• Situationer där oavsiktlig kontakt med hjärnvävnad kan inträffa är i allmänhet alla situationer

där instrumenten används när hjärnvävnad. Exempel är när man använder navigeringspekaren
inuti skallen, t.ex. för avståndsmätning eller insamling av punkter.

Så här minskar man sannolikheten:
• Upparbeta instrumenten helt enligt beskrivningen i Rengörings-, desinfektions och

steriliseringsguide. Förvara och hantera instrumenten på det sätt som beskrivs.
• Undvik direkt kontakt mellan instrument och hjärnvävnad eller cerebrospinalvätska, med

undantag för med specificerade instrument.

Varsam hantering av hårdvaran

Endast utbildad medicinsk personal får använda systemets komponenter och tillhörande
instrument.

Systemets komponenter och tillhörande instrument består av mycket noggranna
mekaniska delar. Hantera dem med varsamhet.

Rimlighetsgranskning

Innan en patient behandlas ska sannolikheten för all information till och från systemet
granskas.

Ej för diagnostiskt bruk

I enlighet med DIN 6868 är de bilder som visas av Brainlabs navigeringssystem inte
lämpliga för diagnostiskt bruk.

Avsedd användning
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1.4 Kompatibilitet med medicinsk utrustning
1.4.1 Medicinska instrument från Brainlab

Kompatibla medicinska instrument från Brainlab

Cranial/ENT är kompatibelt med:
• Adaptersats för DrapeLink

- Adapter för Doro-skallklämma
- Adapter för Mayfield-skallklämma
- Bas lång för DrapeLink
- Bas kort för DrapeLink

• Biopsi-justeringsanordning och biopsirör
• Blakesley-klämma
• Kraniell referensenhet DrapeLink

- Kraniell referensanordning DrapeLink
- Anslutningskoppling DrapeLink

• Reflekterande markörsfärer för engångsbruk
• Registreringsmarkör CT, MR, operationssal
• Engångsmandräng
• Ramlöst biopsisystem
• iMRI fast skena för GE huvudhållare
• iMRI registreringsmatris för GE
• iMRI registreringsmatris för Noras huvudhållare
• Instrumentadaptersats
• Kalibreringsmatris för instrument 4.0 (ICM4)
• Mikroskopadaptrar och mikroskopanordningar
• Universalpekare, inklusive pekare med penselspets
• Pekare med trubbig spets
• Pekare med vass spets
• Referensarm för Mayfield huvudhållare
• Universell referensklämma 
• Referenspannband med referensanordning
• Skallreferensanordning
• Softouch
• Kraniell standardreferensanordning, 4 markörer
• Steriliseringsbrickor (kraniella, kraniella standardtillbehör, ÖNH, ramlöst biopsisystem,

referensenheten DrapeLink, VarioGuide)
• Dräneringsslang
• Ultraljudsadaptrar
• Ultraljudsregistreringsfantom
• VarioGuide
• Z-touch

Övriga instrument från Brainlab

Annan instrumentering kan bli tillgänglig efter utgivandet av denna handbok. Kontakta Brainlabs
support om du har frågor om instrumentkompatibilitet med program från Brainlab.

Använd endast instrument och reservdelar som specificerats av Brainlab för Cranial/ENT.
Att använda icke godkända instrument/reservdelar kan påverka den medicinska
utrustningens säkerhet och/eller effektivitet negativt och utgöra en fara för patientens,
användarens och/eller miljöns säkerhet.

ALLMÄN INFORMATION
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1.4.2 Programvara från Brainlab

Kompatibla medicinska program från Brainlab

Cranial/ENT är kompatibelt med:
• DICOM Viewer version 2.0, 2.1 och 2.2
• Digital Lightbox version 2.0
• Image Fusion version 1.0 och 2.0
• iPlan CMF version 3.0
• iPlan Cranial version 3.0
• iPlan ENT version 3.0
• iPlan Stereotaxy version 3.0
• Smartbrush version 2.1

Andra program från Brainlab

Om du kör andra programvaruversioner än ovan angivna ber vi dig kontakta Brainlabs support för
att klargöra om den är kompatibel med Brainlabs utrustning.

Endast medicinska program från Brainlab som specificerats av Brainlab får installeras och
användas med systemet.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.3 Utrustning som inte kommer från Brainlab

Kompatibel utrustning som inte kommer från Brainlab

Medicinskteknisk utrust-
ning

Modell Tillverkare

Kraniell fixeringsenhet

Huvudhållare för intraope-
rativ CT och MRT: May-
field®, Doro®, Noras, GE
eller liknande konstruktion

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

Självgängande skruv

1,5 x 6 mm maxDrive®

borrfri (Martin) eller hjärn-
barksskruv PlusDriveTM

självborr (Synthes)

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

Skruvmejselblad 1,5 mm (lämplig för de
skruvar som används)

Skruvmejselhandtag Lämplig för de blad och
skruvar som används

Borr och borrhandtag (till-
val) 1,1 mm

Engångsbiopsinålen typ A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Tyskland

Multimodalitets referen-
smarkörer

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Kompatibel scanningsutrustning som inte kommer från Brainlab

Scanningsutrustning Modell Tillverkare

Medicinsk bildtagningsutrustning som upp-
fyller Brainlabs scanningsinstruktioner
(t.ex. MR- och CT-scannrar, C-båge, DVT
och liknande utrustning)

Se kraven i Brainlabs scanningsprotokoll.

ALLMÄN INFORMATION
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Kompatibla kirurgiska mikroskop som inte kommer från Brainlab

Modell Tillverkare

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

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

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Tyskland

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

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

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

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

Kompatibla utrustningar som inte kommer från Brainlab för ICSonic Ultrasound Integration

Modell Tillverkare

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Danmark

• Ultraljudssond BK8862
• Ultraljudssond BK8863

Nätverksisolator EN-30
OBS: Detta är inte en medicinsk ut-
rustning.
 

EMO systems GmbH

Annan utrustning som inte kommer från Brainlab

Att använda kombinationer av medicinsk utrustning som inte har godkänts av Brainlab kan
negativt påverka utrustningarnas säkerhet och/eller effektivitet och utgöra en risk för
patientens, användarens och/eller miljöns säkerhet.

Kompatibilitet med medicinsk utrustning
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1.4.4 Programvara som inte kommer från Brainlab

Auktorisation

Endast auktoriserade Brainlab-anställda får installera program på system från Brainlab. Du
får inte installera eller avlägsna några programapplikationer.

Andra program som inte kommer från Brainlab

Endast program som specificerats av Brainlab får installeras och användas med Cranial/
ENT.

Scanning efter virus och illasinnad programvara

Du bör vara medveten om att vissa inställningar för programvara som skyddar mot
illasinnad programvara (t.ex. virusscanningsprogram) kan påverka systemets prestanda
negativt. Om t.ex. scanningar utförs i realtid och varje filåtkomst övervakas kan det gå
långsamt att läsa in och spara patientdata. Brainlab rekommenderar att realtidsscanningar
inaktiveras och att virusscanningar görs utanför klinisk arbetstid.

Se till att ditt antivirusprogram inte modifierar några Brainlab-kataloger.

Ladda inte ned eller installera uppdateringar under behandlngsplanering. Kontakta
Brainlabs support för mer information.

Uppdateringar

Uppdateringar av operativsystemet (hotfixes (snabbkorrigeringar)) eller tredjepartsprogram
ska göras utanför klinisk arbetstid och i en testmiljö för att verifiera korrekt drift av
Brainlab-systemet. Brainlab övervakar utgivna Windows-snabbkorrigeringar och kommer
att känna till, för vissa uppdateringar, om problem kan förväntas. Kontakta Brainlabs
support vid problem med snabbkorrigeringar av operativsystemet.

ALLMÄN INFORMATION
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1.5 Utbildning och dokumentation
1.5.1 Utbildning

Brainlab utbildning

För att säkerställa säker och lämplig användning ska samtliga användare delta i ett
träningsprogram som hålls av en representant för Brainlab innan de använder systemet.

Handlett stöd

När ett navigeringssystem används för första gången måste en representant för Brainlab att vara
närvarande för att ge vägledning. Starta navigeringen med mindre komplexa procedurer, där du
enkelt kan verifiera hur navigeringssystemet hjälper dig och var begränsningarna finns. Du bör
simulera ingreppen på kadaver och/eller fantomer innan du använder systemet på en riktig
patient.

Ansvar

Detta system ger endast assistans till kirurgen, och ersätter inte kirurgens erfarenhet och/
eller ansvar under användningen av det. Det måste alltid vara möjligt för användaren att
fortsätta utan assistans från systemet.

Utbildning och dokumentation
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1.5.2 Dokumentation

Att läsa använndarhandböckerna

I användarhandböckerna beskrivs komplex medicinsk utrustning och kirurgisk
navigeringsprogramvara som måste användas med försiktighet.
Det är viktigt att samtliga användare av system, instrument och programvara:
• Läser användarhandböckerna noga innan utrustningen används
• Alltid har tillgång till använndarhandböckerna

Tillgängliga användarhandböcker

Användarguide Innehåll

Användarhandbok för pro-
gramvarar

• Översikt över behandlingsplanering och bildledd navigering
• Beskrivning av inställning av systemet i operationssalen
• Detaljerade programinstruktioner

Användarhandböcker för
hårdvara

Detaljerad information om strålbehandlings- och kirurgisk hårdva-
ra, som typiskt definieras som stora komplexa instrument

Användarhandböcker för in-
strument Detaljerade anvisningar om hantering av instrument

Rengörings-, desinfektions-
och steriliseringsguide

Detaljinformation om rengöring, desinfektion och sterilisering av
instrument

Användarhandböcker för sy-
stem Omfattande information om systeminställning

Teknisk användarhandbok Detaljerad teknisk information om systemet, inklusive specifikatio-
ner och efterlevnad

OBS: Denna tabell är kanske inte helomfattande för alla installationer. Andra extra
användarguider tillhandahålls när så krävs för din installation.
 

ALLMÄN INFORMATION
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2 SYSTEMINSTÄLLNINGAR
2.1 Systeminställningar
2.1.1 Översikt

Hur man gör i ordning systemet

Systeminställningen varierar beroende på vilket system som används och vilken typ av procedur
som ska utföras. Tänk på följande:
• Kameran och monitorn får inte begränsa kirurgens arbete.
• Kameran måste ha en tydlig vy över referensanordningen och instrumenten under hela

proceduren, inklusive alla registrerings- och navigeringsprocedurer.
• Placera kameran på korrekt sätt innan du börjar. Undvik att göra stora förändringar av

kamerans position under en procedur.

Steg

1.

Justera kameran till erforderlig position.
För optimal vy ska kameran befinna sig cirka 1,2-1,8 meter från operationsfältet.
OBS: Mer information om positionering av kameran vid förberedelserna inför patientre-
gistrering finns på s. 57.
 

2. Koppla in och slå på systemet (se Användarhandbok för system).

Referensanordningens position

Placera referensanordningen så att den förblir synlig under hela ingreppet. Om du t.ex. planerar
att använda ett mikroskop bör du beakta var det kan blockera siktlinjen från referensanordningen.
Det är praktiskt att ha kameran stående på samma sida som referensanordningen är monterad.

Ju närmare området av intresse anordningen monteras, desto mer noggrann blir
navigeringen. Placera referensanordningen så nära området av intresse som möjligt, utan
att inkräkta i det utrymme som krävs för operationen.

Placering av systemet

Att placera systemet vid operationsbordets fotände är bäst vid neurokirurgiska ingrepp, och att
placera det vid operationsbordets huvudände är bäst vid ÖNH-ingrepp.
OBS: Var systemet ska placeras beror främst på positionerna för kirurgen och den utrustning som
finns runt operationsbordet.
 

Laserexponering

Utsätt inte infraröda detektorer från andra system för Brainlab-kameran eller Z-touch-
laserstrålen.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR
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3 ÖVERSIKT ÖVER
PROGRAMMET

3.1 Inledning
3.1.1 Översikt

Allmän information

Cranial/ENT är ett pekskärmsbaserat intraoperativt navigeringsprogram. Att placera de kirurgiska
instrumenten på en tredimensionell position som läggs över anatomiska dataset, t.ex. MR och/
eller CT, kan hjälpa kirurgen under olika kirurgiska interventioner.
Vid användning tillsammans med planeringsprogram kan en behandlingsplan tas fram separat
från interventionen och därefter överföras till navigeringsprogrammet som extra referens och stöd
under operationen. Dessutom kan data som samlas in eller modifieras under operationen
återföras till planeringsprogrammet.

Cranial/ENT får endast användas för neurokirurgi och ÖNH-behandlingar. Använd inte
programmet för några andra behandlingar.

Cranial/ENT använder scannade bilder av patienten, som förvärvas innan operationen ska
utföras. Patientens faktiska anatomi kan skilja sig från preoperativa bilddata, på grund av
t.ex. hjärnans förflyttning eller resektioner.

Normalt arbetsflöde

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMET
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Steg

1. Skapa och redigera en plan i iPlan eller Brainlab Elements.

2. Ladda upp behandlingsplanen i Patient Browser.

3. Navigera.

4.
Exportera planen.
Upprepa steg 1-4 efter behov.

Inledning
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3.2 Påbörja en session
3.2.1 Att starta programmet

Hur man öppnar programmet

Öppna Cranial/ENT från Content Manager med användning av följande alternativ:

Alternativ

För att starta Cranial/ENT med patientdata:
• Välj önskad patient.
• Välj programmet Cranial/ENT.

Programmet laddas och huvudskärmen öppnas (se s. 32).

För att starta programmet utan patientdata väljer du programmet Cranial/ENT.
Programmet laddas och huvudskärmen öppnas (se s. 32).

OBS: Se Användarhandbok för programvara för Content Manager för mer information om val
av patient och applikation.
 

Kontrollera att patientens namn och ID är korrekta innan patientdata läses in.

Hur man läser in patientdata under sessionen

Om du har startat Cranial/ENT-programmet utan patientdata eller vill läsa in mer data till
sessionen kan du när som helst göra detta när som helst.

Steg

1. Tryck på Data i menyfältet för att öppna dialogen Data (se s. 35).

2.
Tryck på Load Data.
Patient Browser öppnas och du kan välja patientdata.
Så snart dina data har lästs in kommer du tillbaka till Cranial/ENT-programmet.

OBS: Se användarhandbok för programvara för Patient Browser för mer information.
 

Bildfusion

Du kan slå samman flera bilduppsättningar om funktionen Image Fusion har installerats i ert
system.

Alternativ

Om patientdatan innehåller bilduppsättningar som ännu inte har fusionerats uppmanas
du att fusionera dem.
Tryck på Proceed.

Du kan också hoppa över bildfusionen när du startar programmet och senare fusione-
ra bilduppsättningarnafrån dialogen Data när som helst under navigationen.

OBS: Se Användarhandbok för programvara för Image Fusion för mer information.
 

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMET
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3.3 Stänga av och återställa en session
3.3.1 Stänga programmet och stänga av systemet

Korrekt avstängning

Stäng alltid programmet innan du stänger av systemet. Använd aldrig strömbrytaren för att
avsluta programmet, eftersom data då kan gå förlorade.

Så här stänger du programmet

Steg

1.
Tryck på knappen Hem.
Content Manager öppnas.

2.
Tryck på Export för att exportera patientdata till valt lagringsmedium.
OBS: Alla skärmdumpar som togs under sessionen med knappen Screenshot kan nås
och sparas.
 

OBS: Se Användarhandbok för programvara för Content Manager för mer information.
 

Hur man stänger av systemet

Steg

1. Så snart programmet har stängts och patientdata har sparats tar du bort lagringsmediet.

2. Tryck på Exit i Content Manager.

3. Tryck på Shutdown.

OBS: För mer information om avstängning av systemet, se Användarhandboken för systemet.
 

Stänga av och återställa en session
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3.3.2 Återställa en session

Allmän information

Om programmet oväntat stängs av kan registreringen och instrumentkalibreringarna från
föregående session återställas så snart du har startat om programmet.

Hur man återställer en session

Figur 1 

Steg

Programmet återställer informationen och huvudskärmen öppnas.
Tryck på Close för att fortsätta navigationen.

Verifiera noggrant återställda registreringar och instrumentkalibreringar innan du
fortsätter.

Om instrumentet har bytts ut eller adaptern flyttats får du inte återställa kalibreringen. Utför
istället en ny kalibrering.

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMET
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3.4 Användargränssnitt
3.4.1 Huvudskärmen

Allmän information

Huvudskärmen öppnas så snart patientdata har lästs in. Cranial/ENT erbjuder två olika
användargränssnitt som du kan växla mellan:
• Stor meny med ett förstorat menyfält
• Liten meny med ett minimerat menyfält

Vyn Stor meny

I nedanstående figur visas vyn Stor meny i systemet.

③

④

①

②

⑤

Figur 2 

Nr Förklaring Se

① Aktuell funktion och patientinformation Sida 29

② Home tar dig tillbaka till Content Manager Ej tillämpligt

③ Navigeringsvyer Sida 113

④ Fönster för kameravyer Sida 40

⑤ Kamerastatusfält Sida 41

⑥ Menyfält Sida 34

Vyn Liten meny

I vyn Liten meny representeras knapparna på menyfältet med ikoner och navigeringsvyerna är
större.
Funktionaliteten på menyfältet är densamma som i vyn Stor meny, som beskrivs på s. 34.

Användargränssnitt
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Figur 3 

Steg

1. Tryck på Tools > Settings.

2.
Tryck på Menu Big/Small.
Navigationsskärmen bakom dialogen ändras till vyn Liten meny (maximerad vy).

3. Tryck på Close för att återgå till navigeringsskärmen.

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMET
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3.4.2 Funktioner i menyfältet

Registreringsfunktion

Funktion Stor meny Liten meny Se

Register aktiverar patientregistrering. Sida 55

Navigeringsfunktioner

Funktion Stor meny Liten meny Se

Tooltip möjliggör virtuell framflyttning eller till-
bakadragande av en navigerad instruments-
pets.

Ej tillämpligt Sida 176

Acquire ger dig möjlighet att definiera en digi-
taliserad punkt på patientens huvud eller ska-
pa en bana om en verktygsspetsförskjutning
har definierats. 

Ej tillämpligt Sida 158

Justera vyerna

Funktion Stor meny Liten meny Se

Freeze låser den navigerade displayen. Sida 171

Zoom ändrar förstoringsgraden på de bilder
som visas. Sida 117

Skärmkonfiguration och skärmdumpar

Funktion Stor meny Liten meny Se

Växla mellan och konfigurera olika vyer. Ej tillämpligt Sida 118

Screenshot tar en skärmdump av aktuell
skärm. Sida 146

Tillvalsknappar

Tillvalsknapparna kan aktiveras via knappen Tools > Settings > Optional Menu Bar Button (se
s. 49). Du kan välja mellan att visa följande ikoner i menyfältet:

Funktion Stor meny Liten meny Se

Paint används för att spåra vävnad som ta-
gits bort på kirurgisk väg. Sida 243

Aktiverar mikroskopnavigering. Sida 277

Användargränssnitt
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Funktion Stor meny Liten meny Se

Aktiverar navigering med VarioGuide. Sida 249

Aktiverar ultraljudsnavigering. Sida 203

Data

Tryck på Data för att öppna dialogen Data som ger tillgång till patientdatafunktionerna. 

Figur 4 

Funktion Se

Justera inställningarna för bilduppsättningen Sida 142

Hantera objekt och överlägg Sida 147

Hantera banor Sida 166

Hantera punkter Sida 160

Fusionera bilduppsättningar
OBS: Se Användarhandbok för programvara till Image Fusion för en detaljerad
bruksanvisning.
 

Sida 29

Läsa in patientdata Sida 29

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMET
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Tools

Tryck på Tools för att öppna dialogen Tools, som ger tillgång till navigeringsinställningar och
verktyg.

Figur 5 

Funktion Se

Information om Brainlabs hotline Sida 47

Justera systeminställningarna Sida 48

Välj kalibrerade instrument Sida 199

Aktiverar navigering med VarioGuide Sida 249

Aktivera navigering med mikroskop Sida 277

Aktivera ultraljudsnavigering Sida 203

Konfigurera en videoanslutning Sida 51

Aktivera IGTLink Sida 314

Välj mätverktygen Sida 172

Användargränssnitt
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3.4.3 Allmänna dialogknappar

Tillgängliga knappar

Beroende på dialog visas olika knappar.

Knapp Funktion

Tar dig till nästa steg.

Bekräftar inställningarna och stänger dialogen.

Tar dig tillbaka till föregående dialog eller steg.

Ger dig möjlighet att göra om ett steg.

Lämnar dialogen utan att verkställa ändringarna.

Lämnar dialogen med verkställda ändringar.

Återställer inställningarna till de som gällde när du först kom till aktuell dialog.

OBS: Övriga knappar med specialfunktioner beskrivs vid respektive steg i denna guide.
 

ÖVERSIKT ÖVER PROGRAMMET
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3.4.4 Funktioner för datahantering i verktygsfältet

Tillgängliga funktioner

I dialoger som visar data finns fler funktioner tillgängliga i verktygsfältet:

①

Figur 6 

Funktion Förklaring

Öppnar dialogrutan Select Set för att välja en annan bilduppsättning.

Ändrar förstoringen på den bild som visas.

Visar/döljer alla objekt i bildvyn.

Användargränssnitt
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3.4.5 Dialogen Visa på två monitorer

Allmän information

Om ditt system är utrustat med två monitorer (t.ex. på Curve-systemet) finns det två olika sätt att
konfigurera displayerna:
• Clone-läge: Samma information visas på båda displayerna.
• Extended-läget: En primär monitor som innehåller ett menyfält och en sekundär monitor med

fler navigeringsvyer.
OBS: I läget Extended ska den sekundära monitorn endast användas som en extra monitor för
viktig information saknas på den, till exempel fönstren med kameravyn och statusfälten.
 

För mer information om de utökade och klonlägena och hur de aktiveras, se Användarhandbok
för programvara för Content Manager.

Dialogen Visa i utökat läge

När en dialog öppnas på den primära displayen öppnas följande meddelande på den sekundära
displayen: ”A dialog is open on the other display. Press Fetch to put that dialog here.” (En dialog
är öppen på den andra displayen. Tryck på ”Fetch” för att placera den dialogen här.)

Figur 7 
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3.5 Spårningssystem
3.5.1 Skärmar med spårningsstatus

Allmän information

För lyckad registrering och navigering måste kameran ha en oförhindrad vy över instrument och
referensanordningar.
På statusdisplayerna får du återmatning i realtid om instrumentens och referensanordningarnas
synlighet för kameran. Punkter på displayen visar de relativa positionerna för de instrument och
referensanordningar som är synliga för båda kameralinserna.

Statusdisplayer: Vyn Stor meny (minimerad vy)

②

①

Figur 8 

Nr Komponent

① Fönster för kameravyer

② Statusfält

Statusdisplayer: Vyn Liten meny (maximerad vy)

②

①

Figur 9 

Nr Komponent

① Fönster för kameravyer

② Statusfält

Fönster för kameravyer

Fönstren för kameravyer visar punkter som representerar geometrierna av markörsfärer för
referensanordningar och navigerade instrument. Färgkodningen på punkterna är specifik för varje
referensanordning och instrument. Du kan använda fönstren för kameravyerna för att kontrollera
om ett instrument eller en anordning är synlig för kameran.

Spårningssystem
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Punktfärg Representerat element

Röd Referensanordning (t.ex. Referensanordning för skalle) om patienten
har registrerats.

Gul
• Kalibrerad instrumentadapteranordning
• iMRI-registreringsmatris (under registrering)

Orange
• ICM4
• Ultraljudsregistreringsfantom

Grön Pekare eller Softouch.

Blå Ultraljudsadaptrar.

Ljusblå Mikroskopadaptrar.

Turkos Paint-instrument.

Rosa
• Engångsbiopsinålen typ A och biopsijusteringsanordning
• VarioGuide
• Engångsmandräng

Vit Okalibrerade instrument.

Grå (fylld) Markörsfärer på en anordning är synliga för båda kameralinserna, men kan
inte tilldelas något visst instrument.

Grå (ofylld) Anordningen är endast synlig för den ena kameralinsen och kan inte tol-
kas.

Visning av instrument

Tänk på att visualiseringen av instrumentet kan ske i form av en förenklad tolkning av
instrumentets faktiska form.

Färgblinda användare kan kanske inte tydligt urskilja färgskillnaderna på de instrument
som visas.

Se till att instrumentspårningsanordningarna inte visas för nära varandra och att de inte
hindrar andra markörer från att detekteras av kameran. Annars kan systemet kanske inte
skilja mellan instrumenten, vilket kan leda till felaktig instrumentnavigering.

Kamerastatusfält

Statusfälten visar om kameran kan spåra instrumentet.

Statusfält Färg Tolkning

Höger fält (i vyn Stor
meny)

Grön
Normalt spårningsläge. Referensanordningen och minst ett
instrument med känd markörsfärgeometri är synliga för ka-
meran.Nedre fält (i vyn Liten

meny)

Höger fält (i vyn Stor
meny)

Gul
Kameran har just förlorat en aktiv anordning ur sikte. Sta-
tusfälten förblir gula tills normal spårning fortsätter. Om vi-
sibilitet inte kan upprättas blir statusfältet rött.Nedre fält (i vyn Liten

meny)

Vänster fält (i vyn Stor
meny)

Röd
Spårning ej möjlig. Patientregistrering har inte utförts, eller
också är markörsfärerna på en kritisk anordning inte synli-
ga för kameran.Övre fält (i vyn Liten

meny)
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Statusfält Färg Tolkning

Båda Svart
Kamerakommunikationsfel under uppstart. Vid kamera-
kommunikationsfel under användning visas ett varnings-
meddelande.

Så snart ett statusfält blir gult kan noggrann spårning inte längre garanteras.

Spårningslatenser

Den information som visas kan vara fördröjd jämfört med ditt faktiska spårade instrument.
Jämför det faktiska instrumentets rörelse med det som visas på skärmen. Om
navigeringsvisningen är långsam ska du hålla synliga data till ett minimum (se s. 113).

Spårningssystem
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3.5.2 Spårning av instrument

Spårningsprioritet

Programmet uppdaterar navigeringsvyerna baserat på positionen för det instrument som har
högst prioritet. Instrument med lägre prioritet visas, men används inte som standard för att
uppdatera vyerna.
I nedanstående lista visas spårningsprioritet, med början med de högprioriterade instrumenten
högst upp:
• Softouch
• Pekare
• Instrumentadapteranordning XL
• Instrumentadapteranordning L
• Instrumentadapteranordning ML
• Instrumentadapteranordning M
• Paint-instrument
• Engångsmandräng
• Engångsbiopsinålen typ A
• Biopsijusteringsanordning/VarioGuide
• Mikroskopadaptrar
• Ultraljudsadaptrar

OBS: För att uppdatera navigeringsvyerna till positionen för ett instrument med lägre prioritet
avlägsnar du instrumenten med högre prioritet från kamerans synfält.
 

Spårning av identiska instrumentgeometrier

Programmet kan inte skilja mellan instrument med identiska geometrier på
spårningsanordningarna. Om du till exempel har anslutit en instrumentadapteranordning storlek
ML till två olika instrument (se nedanstående bild) kan programmet tolka detta som att det är
samma instrument.

Figur 10 
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Använd inte pekare, mikroskopadaptrar, ultraljudsadaptrar eller instrumentadaptrar med
samma storlek samtidigt, eftersom navigeringsprogrammet inte kan skilja mellan de
individuella kalibreringarna av identiska geometriska arrangemang av markörsfärer.

Spårningssystem
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3.5.3 Kamerans position

Dialogen Tracking System Alignment

Denna dialog visar positionerna på referens- och spårningsanordningarna i kamerans synfält.

①

③
②

Figur 11 

Nr Förklaring

① Den blå konen representerar kamerans synfält.

② De färgade ringarna representerar anordningarnas avstånd från kameralinserna.

③ De färgade sfärerna representerar markörsfärer på referens- och spårningsanordningar-
na.

OBS: Färgkonventionerna för sfärer och cirklar är desamma som i kameravyfönstren (se s. 40).
 

Visning av Camera App

Om Camera App är installerad öppnas den och visar referens- och spårningsanordningarnas
positioner i kamerans synfält.
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① ②

③

④

Figur 12 

Nr Förklaring

①
Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas avstånd i förhållande till kameran.
För optimal synlighet och noggrannhet ska samtliga spårningssfärer befinna sig inom den
blå korridoren.

② Visar instrumentens och/eller referensanordningarnas positioner i förhållande till kame-
ran.

③ Visar kamerans motordrivna positioneringsknappar.

④
Används för att centrera kameran.
OBS: Det tar upp till 5 sekunder att centrera kameran. Ett andra klick inaktiverar centrer-
ingsfunktionen.
 

Hur man optimerar kamerans synfält

Steg

1.
Tryck på ett av kameravyfönstren i menyfältet för att öppna dialogen Tracking System
Alignment.
Om Camera App är installerad öppnas den.

2.

Justera kamerans avstånd och vinkel så att alla nödvändiga anordningar representeras i
den blå konen i dialogen Tracking System Alignment. Ringarna som representerar refe-
rensanordningen ska vara så nära mitten som möjligt, så att det blir tillräckligt med plats
för navigeringsinstrumenten.
Om en anordning inte längre är synlig för kameran försvinner sfärerna från vyn, vilket vi-
sar att anordningen inte längre kan spåras.

Spårningssystem
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3.6 Systeminformation och -konfiguration
3.6.1 Översikt

Allmän information

En supportspecialist från Brainlab utför den initiala systemkonfigurationen. Du kan konfigurera fler
inställningar i dialogen Tools.

Dialogen Tools

①

②

③

Figur 13 

Nr Funktion

①
Tryck på Hotline för att komma till:
• Brainlabs support och hotline-nummer.
• Information om programversion.

② Tryck på Settings för att öppna Tools > Settings för att justera olika systeminställningar
(se s. 48).

③ Använd Video för att konfigurera videoinställningarna (se s. 51).
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3.6.2 Justera inställningarna

Dialogen Tools > Settings

Figur 14 

Inställningsfunktioner

Inställning Komponent Se

Menu Left/Right Justera menyfältets position. Sida 48

Menu Big/Small Maximera/minimera vyerna på navigationshuvud-
skärmen. Sida 32

Sound Justera ljudinställningarna. Sida 49

3-D Instruments Justera visningen av instrument (3D eller 2D). Sida 180

Big Instrument Crosshair Justera visningen av instrumentets spets (stort eller
litet hårkors). Sida 181

3-D Points & Trajectories Justera visningen av punkter och banor. Sida 170

Display Scan Time Justera visningen av scandatum och -tid i bildvyerna. Sida 114

Smart Autozoom Ökar automatiskt zoomfaktorn till 300 % när det navi-
gerade instrumentet hålls stilla. Sida 117

Smart Video Maximize Automatisk visning av videovy i helskärmsformat när
inget instrument navigeras på 30 sekunder. Sida 136

Image Orientation Definierar orienteringen på patientbilddatan. Sida 123

Optional Menu Bar Button Aktivera och välj fler knappar till menyfältet. Sida 49

OBS: Om inloggningsfunktionen används på ditt system sparas inställningar som görs här
tillsammans med din användarinloggning.
 

Hur man justerar menyns position

Steg

I Tools > Settings trycker du på Menu Left/Right för att visa menyn på vänster/höger sida av
skärmen. 

Systeminformation och -konfiguration
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Hur man justerar ljudkonfigurationen

Figur 15 

Steg

1. Öppna Tools > Settings > Sound. 

2.
För att aktivera eller inaktivera ljud från systemet, exempelvis pip vid fel och andra bekräf-
telseljud (t.ex. när en dialog öppnas eller stängs) kan du växla Sound Output till på (blå
ram) eller av (grå ram).

3. För att aktivera ljud när du trycker på knappar växlar du Button Sound till på (blå ram)
eller av (grå ram).

4. Välj volymnivå genom att justera skjutlisten Sound volume level.

Hur man aktiverar fler knappar i menyfältet

Figur 16 
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Steg

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

2.

Välj mellan:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Motsvarande knapp visas i menyfältet (se s. 34).
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3.6.3 Konfigurera en videoanslutning

Allmän information

Video ger dig möjlighet att konfigurera inställningarna för en videoanslutning i realtid (t.ex.
endoskopisk video). När videoanslutningar har konfigurerats kan du justera skärmen så att den
visar en videovy i valfri navigeringsvy (se s. 113). 

Innan du börjar

Anslut kabeln mellan videokällan och navigeringssystemet. Följ anvisningarna i relevant
Användarhandbok för system från Brainlab samt användarmanualen till videokällan. Kontrollera
att du har signal för att kunna justera videoinställningarna.

Hur man får åtkomst till videoinställningarna

Steg

Tryck på Video i dialogen Tools. 
En serie fliksidor öppnas där du kan definiera olika inställningar.

Hur man väljer videoingång och typ av signal

① ②

Figur 17 

Steg

1. På fliken Input ①, välj motsvarande Signal Type via Toggle.

2.
För att välja en annan videoanslutning, tryck på Select Input.
I dialogen Video input ② väljer du önskad ingång. Ingångar som redan används är märk-
ta på motsvarande sätt.
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Hur man justerar videofönstret

③

Figur 18 

Steg

1.
Tryck på fliken Cropping för att beskära och justera vyn så att den mest relevanta delen
av videon visas.
OBS: Se till att hela innehållet i videobilden visas i insamlingsfönstret.
 

2.
• Använd de horisontella och vertikala skjutlisterna för att konfigurera respektive beskär-

ningsrutas storlek.
• Använd pilarna i vyn eller tryck direkt på vyn för att justera beskärningsrutans position.

Hur man justerar videobildinställningarna

Figur 19 
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Steg

1.
För att justera bildinställningarna för videovyn trycker du på fliken Settings. 
OBS: Vilka inställningar som är tillgängliga beror på systemets hårdvarukonfiguration.
 

2. Justera inställningarna för bildvyn efter behov med skjutlisterna.

Om inställningar för videobild

Du når dialogen Image Settings från huvudskärmen: Tools > Video > Settings.

Inställning Förklaring

Brightness Övergripande ljusintensitet i bilden.

Contrast
Fördelningsområde för ljusintensiteten. Högre kontrast motsvarar en mindre
område. Detta ökar skärpan på gränserna mellan områden med olika ljus-
styrka, och minskar subtila intensitetsgrader.

Saturation

Styr mängden färg i videobilden.
• Hög: Ger levande färger
• Låg: Får färgerna att se bleka ut
• Nollmättnad: Bilderna visas i svartvitt

Hue Styr om en färg i grunden är röd, orange, gul, grön etc. Genom att ändra
”hue” kan du justera färgtonen på videobilden.
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4 ÖVERSIKT ÖVER
REGISTRERING

4.1 Inledning
4.1.1 Översikt

Allmän information

Patientregistrering gör det möjligt för programmet att mappa patientens preoperativa bilddata mot
den fysiska anatomin i patientens huvud. Registrering utförs oftast i osteril miljö.
Korrekt registrering är en viktigt faktor för noggrann navigation. Registreringarnas korrekthet och
lämplighet för ingreppet måste verifieras för att säkerställa tillförlitlig navigationsnoggrannhet.

Se till att patientens anatomi är densamma som den som syns på de diagnostiska bilderna!

Programmet använder scannade bilder av patienten som tagits före operationen.
Patientens faktiska anatomi kan skilja sig från de preoperativa scandata, t.ex. på grund av
hjärnförflyttning eller resektioner.

Innan du börjar

Se Användarhandbok för instrument för fullständig information om registreringsinstrumenten.

Optimera registreringens och navigationens noggrannhet

För optimal manuell registrering (t.ex. standard- och ytmatchningsregistrering) rekommenderas att
CT-data används tillsammans med benskruvar som registreringspunkter.

Dialogen Registration Selection

Alla registreringsfunktioner är tillgängliga i dialogen Registration Selection. Tillgängligheten till
registreringsmetoder kan variera beroende på din programvarulicens.
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Figur 20 

Metod Förklaring

Standard Registreringsmarkörer som bärs av patienten under scanningen el-
ler förplanerade riktmärken i bilduppsättningar.

Surface Matching Samla in punkter på patientens hud med Softouch, Z-touch eller
pekaren.

Restore Registration Återställer en redan utförd registrering.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Samla in riktmärken för användning för intraoperativ registrering (till-
gängligt om registrering redan har utförts).

Register Intraoperative
Landmarks Registrera intraoperativt insamlade riktmärken.

Automatic Registration

Aktivera automatisk registrering av patientens MR- eller CT-data
(endast om du har intraoperativ bildtagning, se s. 309).

Automatic Registration
Airo

Automatic Registration
iAngio

Inledning
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4.1.2 Förberedelse för registrering

Referensanordningar

För att möjliggöra registrering och navigering ska en referensanordning fästas på patienten. Detta
gör det möjligt för systemet att spåra positionen och rörelser på patientens huvud under ingreppet.
Referensanordningen måste alltid vara synlig för kameran.

Kamerans synlighet

När du väljer en registreringsmetod visar programmet följande dialog om referensanordningen
inte är synlig för kameran:

Figur 21 
Se till att kameran är placerad så att den kan fungera under hela proceduren (registrering och
navigering). Undvika stora förändringar av kamerans position. Om det blir nödvändigt att flytta
kameran under proceduren måste du verifiera noggrannheten innan du går vidare.

Steg

Justera kamerans avstånd och vinkel så att referensanordningen (anges med färgade ringar och
sfärer) visas mitt i den blå konen. Ringarna ska vara så nära mitten som möjligt, så att det blir
tillräckligt med plats för navigeringsinstrumenten.

OBS: För bästa resultat ska kameran vara cirka 1,2-1,8 meter från intresseområdet. Se s. 45 för
information om kamerapositionering.
 

Fastställa god visibilitet

Kontrollera reflektionen på markörsfärerna. De valda instrumenten måste vara tydligt synliga för
systemet. De reflekterande markörsfärerna måste sitta fast ordentligt.

Om det inte går att hålla referensanordningen synlig för kameran, kontrollera att
markörsfärerna är rena, torra, oskadade och att referensanordningen inte är böjd.

Under ingreppet måste du se till att markörsfärerna alltid är synliga för kameran (dvs. inte
täckta av dukar eller blockade av annan utrustning).
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Reflektionsartefakter

Artefakter som orsakas av reflektioner - särskilt under bildtagning och registrering - kan
orsaka bristande noggrannhet. Kontrollera att ljuskällor och föremål som är starkt
reflekterande inte påverkar kamerans synfält.

Lasern på kameran och/eller Z-touch kan störa annan IR-baserad operationsutrustning, till
exempel fjärrkontroller, pulsoximetrar och IR-känsliga mikroskop. Håll andra infraröda
källor borta från kamerans synfält eftersom detta skulle kunna hindra kameran från att
upptäcka Z-touch.

Verifiera noggrannheten

Verifiera alltid registreringens noggrannhet på det sätt som programmet anger.

Inledning
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4.1.3 Återställa en tidigare registrering

När ska man återställa en registrering?

Om du har genomfört en fullständig registrering och läser in denna plan i programmet en andra
gång kan du återställa registreringen.

Skärmlayout

① ②

Figur 22 

Nr Komponent

① Aktuell aktiv registrering anges med en inramad blå knapp.

Hur man återställer en registrering

Steg

1. Tryck på Register i menyfältet.

2. Tryck på Restore Registration i dialogen Registration Selection.

3. Tryck på knappen för den registrering du vill återställa.

4. Kontrollera noggrannheten på registreringen i dialogen Registration Verification.

Patientpositionering

Relativa förflyttningar av patientens huvud och referensanordningen kan inte kompenseras
av navigationssystemet. Se därför till att patienten fixeras ordentligt i huvudhållaren.

Återställ inte en registrering om patientens position har ändrats i förhållande till
referensanordningen. Om referensanordningen flyttas eller stöts emot måste du starta en
ny registrering.
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5 STANDARDREGISTRERING
5.1 Introduktion till standardregistrering
5.1.1 Översikt

Allmän information

Vid standardregistrering används en teknik med matchning av parade punkter, där man först
planerar registreringspunkter i patientens bilduppsättning och därefter använder
registreringsinstrument för att samla in den punkten på patienten. Därmed kan programmet
korrelera bilduppsättningen med den faktiska patienten.
Registreringspunkterna kan vara:
• Markörer (sfär- eller munkformade markörer som patienten har på sig under scanningen) eller

riktmärken som förplanerats i iPlan
• Markörer/riktmärken som planerats i navigeringsprogrammet
• Markörer som detekteras av navigeringsprogrammet

OBS: För detaljerad information om hur man placerar markörer på patienten, se
Användarhandbok för instrument.
 

Standardregistreringsmetoder

Det finns flera olika typer av standardregistreringsmetoder. Programmet aktiverar lämplig
registrering beroende på vilken bilduppsättning du valt för registreringen.

Registreringsmetod Förklaring

Planering av registre-
ringspunkter

Punkterna måste planeras i bilduppsättningen före registreringen. Om
du inte redan har planerat markörer eller riktmärken i iPlan måste du
planera dem i navigeringsprogrammet i steget Registration Points.

Icke-sekventiell regi-
strering 

Om registreringspunkter redan har planerats i bilduppsättningen upp-
manar programmet dig att utföra icke-sekventiell registrering.
Du kan registrera punkterna i vilken ordning som helst.

Sekventiell registrering 

Om placeringen av registreringspunkterna är tvetydig, eller om det
finns mer än sju registreringspunkter i bilduppsättningen, är icke-se-
kventiell registrering inte lämplig för bilduppsättningen. I så fall uppma-
nas du utföra sekventiell registrering.
Du måste registrera punkterna i den ordning som programmet anger.

OBS: Du kan växla från icke-sekventiell till sekventiell registreringsmetod.
 

Översikt över arbetsflödet

Arbetsflöde Se

1. Öppna dialogen Registration Selection och välj Standard. Sida 65

2. Välj bilduppsättning (om det finns mer än ett). Sida 65

STANDARDREGISTRERING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 61



Arbetsflöde Se

3.
Planera registreringspunkter.
Om punkterna redan har planerats i iPlan är detta steg inte nödvändigt, och
du uppmanas gå vidare till steg 4.

Sida 66

4. Registrera punkterna med antingen sekventiell eller icke sekventiell regi-
strering. Sida 74

5. Verifiera registreringsnoggrannheten. Sida 78

Innan du börjar

Om detta är relevant fäster du engångsregistreringsmarkörer operationssal på markörplåtarna
på det sätt som beskrivs i Användarhandbok för instrument.

Ta inte bort markörplåtarna från patientens hud förrän patientregistrering har utförts.
Annars blir standardregistrering inte möjlig.

CT- och MR-markörsfärer måste avlägsnas från patienten efter scanningsproceduren. Om
markörerna fortfarande är anslutna, ska du ta bort dem nu; se till att inte ha sönder de
gröna MR-markörerna.

Introduktion till standardregistrering
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5.1.2 Registreringsinstrument och tips till programmet

Innan du börjar

Flytta Softouch eller pekare långsamt när du samlar in punkter för att säkerställa en
noggrann förvärvning av punkter.

Tänk på att om du slår på Softouch för första gången i kamerans synfält samlas en punkt
automatiskt in. Om denna punkt samlas in på avstånd från patientens kropp kan detta
orsaka ett registreringsfel. För att undvika detta ska du slå på Softouch utanför kamerans
synfält.

Registreringsinstrument

Du kan utföra standardregistrering med hjälp av en pekare eller Softouch. Lämplig
registreringsteknik beror på vilken typ av punkt som ska registreras.

Registrerings-
punkt

Teknik

Markörsfärer
Placera spetsen på pekaren/Softouch i inbuktningen på registreringsmar-
kören och långsamt vrida på instrumentet samtidigt som du håller spetsen
stilla.

Munkformade mar-
körer

• Om du använder pekaren placerar du pekarens spets mitt på markören
och vrider långsamt instrumentet samtidigt som du håller spetsen på
plats.

• Om du använder Softouch placerar du instrumentspetsen i markörens
inre öppning och ser till att spetsen vidrör huden.

Riktmärken Håll pekarens/Softouchs spets mot riktmärket och vrid långsamt pekaren
samtidigt som du håller spetsen stilla. 

Säkerhetsöverväganden

När du använder pekaren för registrering måste du se till att pekarens spets inte skadar
patienten. Blodkärl, ögon etc. är inte lämpliga för registrering av riktmärken.

Undvika hudförflyttning

När du registrerar markörer och förplanerade riktmärken ska du hålla pekaren/Softouch vinkelrätt
mot markören/riktmärket. Detta förhindrar oavsiktlig förflyttning av huden på grund av
instrumentets tryck.

Visuella ledtrådar från programmet

Antalet punkter som kan registreras anges med sfärer i registreringsdialogen.

STANDARDREGISTRERING
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Figur 23 

Sfärens färg Indikation

Blå Punkten är registrerad.

Svart Punkten är ännu inte registrerad.

Ljudledtrådar från programmet

Programmet piper varje gång du registrerar en punkt.
Om du försöker registrera en redan registrerad punkt piper programmet med en lägre ton och
registrerar inte om punkten.

Introduktion till standardregistrering
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5.1.3 Aktivera standardregistrering

Hur du aktiverar

Figur 24 

Steg

1. Tryck på Register i menyfältet.

2. I dialogen Registration Selection trycker du på Standard.

3.
Om mer än en bilduppsättning är tillgängligt öppnas dialogen Patient Registration. Välj
den bilduppsättning du vill visa i denna vy.
Motsvarande registreringsdialog öppnas.

STANDARDREGISTRERING
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5.2 Planering av registreringspunkter
5.2.1 Översikt

Allmän information

Innan du utför standardregistrering måste registreringspunkter (markörer och/eller förplanerade
riktmärken) planeras i bilduppsättningen. Om du inte redan har planerat punkter i iPlan öppnas
dialogen Registration Points när du aktiverar registrering, och uppmanar dig att planera punkter. 
För att uppnå optimal registrering av markörsfärer eller riktmärken:
• Placera inte markörerna/riktmärkena mycket nära varandra.
• Undvik att placera markörer/riktmärken i en symmetrisk struktur, t.ex. i rad eller med en

regelbunden form.
• Sprid ut markörernas/riktmärkenas positioner runt huvudet, och undvik områden med lös hud.

Olika typer av planering av registreringspunkter

Vid planering av registreringspunkter kan du:
• Automatiskt detektera eller manuellt planera markörsfärer som är synliga i bilduppsättningen.
• Använd halvautomatisk detektion för att planera munkformade markörer som är synliga i

bilduppsättningen.
• Planera riktmärken: anatomiska eller artificiella (t.ex. spjälor, implanterade skruvar mm.).

Riktmärken kan planeras i någon av markördialogerna Sphere eller Donut.
Alla registreringspunkter som planeras i navigeringsprogrammet visas i rött på skärmen.

Dialogrutan Registration Points

Beroende på vilken typ av registreringspunkt du vill planera kan du välja fliken Sphere ① eller
Donut ② så snart Registration Points öppnas.

① ②

Figur 25 
OBS: Programmet kommer ihåg vald flik och visar den automatiskt nästa gång du öppnar
programmet och startar planering av Registration Points.
 

Planering av registreringspunkter
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5.2.2 Planering av markörsfärer

Allmän information

I detta avsnitt beskrivs hur man:
• Automatiskt detekterar markörsfärer som var fästa på patienten före scanningen
• Manuellt planerar registreringspunkter (markörsfärer eller riktmärken)

Skärmlayout

②

③

④①

Figur 26 

Nr Komponent Förklaring Se

① Funktionsknappar

• Lägg till registreringspunkter manuellt Sida 67

• Flytta registreringspunkter Sida 72

• Radera registreringspunkter Sida 72

• Detektera markörer automatiskt Sida 68

OBS: Du kan inte trycka på Add Point om det re-
dan finns en punkt inom 2 mm från de nyplanerade
punkten (mitt på hårkorset).
 

② Knappar i verktygsfäl-
tet Justerar visningen av bilduppsättningarna. Sida 72

③ Pilknappar Växla mellan tillgängliga registreringspunkter. Sida 72

④ Skjutlisten för tröskel-
värde

Definiera parametrar för automatisk detektion av
markörsfärer. Sida 67

Hur man definierar automatiska detektionsparametrar

Om du ska utföra automatisk detektion av markörsfärer kan du använda skjutlisten Threshold för
att definiera det tröskelvärde som behövs för detektionen.
Tröskelvärdet bestämmer hur tydligt programmet kan urskilja markörsfärer från normal cell- eller
benvävnad i bilduppsättningen. Detta är användbart för att förhindra att benstrukturer med samma
densitet som markörsfärerna detekteras och visas som registreringspunkter i bilduppsättningen.
När ett lämpligt tröskelvärde har ställts in känner programmet igen alla markörer och visar dem
som sfärer med ett grönt överlägg.

STANDARDREGISTRERING
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• För CT-markörer, uttrycks uppgifter om densiteten i internationella Hounsfield-enheter.
Rekommenderat område: 1 200-1 800.

• För MR markörer, används gråtonsvärden.

Alternativ

Dra skjutreglaget åt höger/vänster för att öka/minska tröskelvärdet.

Använd enkelpilen för att justera värdet till nästa gråskalevärde i bilduppsättningen.

Använd de dubbla pilarna för att justera värdet med 2 %.

Använd pilarna i bilden för att bläddra genom snitten och kontrollera inställningarna.

Tryck på Reset för att återställa de standardinställningar som definierats i programmet.

Hur man detekterar markörsfärer automatiskt

Steg

Tryck på Detect.
Detekterade markörer visas som röda cirklar i bilduppsättningen.
Tidigare detekterade markörer i bilduppsättningen raderas.

OBS: Automatisk detektion av markörer kan endast användas i kombination med markörsfärer
från Brainlab.
 

Bilduppsättningar

Det rekommenderas att planeringen görs på ett CT- eller MR-dataset före fusion med andra typer
av bilduppsättningar, eftersom automatisk detektion av markörer inte är kompatibel med dataset
från rotationsangiografi, C-båge eller DVT.

Planering av registreringspunkter
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5.2.3 Planering av munkformade markörer

Allmän information

I detta avsnitt beskrivs hur man:
• Detekterar munkformade markörer som var fästa på patienten före scanningen
• Manuellt planerar registreringspunkter (munkformade markörer eller riktmärken)

Skärmlayout

①

②

③

Figur 27 

Nr Komponent Förklaring Se

① Funktionsknappar
• Lägg till registreringspunkter manuellt.
• Flytta registreringspunkter.
• Radera registreringspunkter.

Sida 71
Sida 72
Sida 72

② Knappar i verktygsfäl-
tet Justerar visningen av bilduppsättningarna. Sida 73

③ Pilknappar Växla mellan tillgängliga registreringspunkter. Sida 72
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Hur man lägger till munkformade markörer med halvautomatisk detektion

Tryck direkt i 3D-vyn för att aktivera funktionen halvautomatisk detektion. När du trycker i närheten
av en markörs centrum placeras registreringspunkten direkt i dess centrum.

Figur 28 

Steg

1.
Tryck på munken i 3D-vyn i dialogen Registration Points.
Vyn ändras till en 3D-vy i helskärmsformat.

2.
Använd pilarna i vyn för att vrida på 3D-modellen tills önskad munkformad markörer vi-
sas, vänd framåt.
OBS: Detta är användbart om munken inte roterades tillräckligt i steg 1.
 

3.
Tryck var som helst på den munkformade markören direkt i vyn.
Registreringspunkten (anges med ett inringat hårkors) hoppar automatiskt till den munk-
formade markörens centrum.

4. Se till att registreringspunkten placeras mitt i den munkformade
markören i axiell, koronal och sagittal vy.

OBS: Den halvautomatiska detektionsfunktionen kan endast användas tillsammans med
kompatibla markörer (se s. 19).
 

Kontroller positionen på varje munkformad markör i de axiella, koronala och sagittala
vyerna.

Planering av registreringspunkter
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Hur man lägger till registreringspunkter manuellt

Du kan också planera en markör manuellt med användning av funktionen Add Point.

①

②

Figur 29 

Steg

1. Placera genomskärningen mellan de orange linjerna ① exakt där du vill lägga till en mar-
kör eller ett riktmärke i axiell, koronal eller sagittal vy.

2.
Tryck på Add Point.
Ett inringat hårkors ② visas som representerar registreringspunkten.

3. Finjustera registreringspunktens position med Reposition om det behövs (se s. 72). 

Nästa steg

När alla registreringspunkter har planerats måste du registrera dem.

Steg

Tryck på Proceed.
Programvaran uppmanar dig att registrera punkterna med icke-sekventiell eller sekventiell regi-
strering (se s. 74).
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5.2.4 Övriga funktioner för planering av registreringspunkter

Hur man hittar punkter

Pilknapparna kan användas för att leta rätt på och visa en viss registreringspunkt mitt i vyn:

Steg

Tryck på pilknapparna för att växla mellan tillgängliga registreringspunkter.
Aktuell vald registreringspunkt visas som ett inringat hårkors mitt i varje vy.

Hur man flyttar punkter

Med hjälp av denna funktion kan du finjustera positionen för en registreringspunkt som du har
planerat.

Steg

1. Växla till önskad registreringspunkt med pilknapparna.

2. Placera genomskärningen mellan de blå linjerna exakt dit du vill flytta registreringspunk-
ten i axiell, koronal eller sagittal vy.

3.
Tryck på Reposition.
Ett inringat hårkors visas som representerar registreringspunkten.

Hur man raderar punkter

Steg

1. Växla till önskad registreringspunkt med pilknapparna.

2. Tryck på Delete.

Hur man återställer inställningarna

Steg

Tryck på Reset för att återställa alla inställningar till de som definierades när du först öppnade
planering av Registration Points.

Zoomknappar

Zoomknapparna i verktygsfältet kan användas för att ändra förstoringen på bilderna för att bättre
kunna undersöka positionen för en planerad registreringspunkt. De axiella, koronala och sagittala
vyerna zoomas in eller ut med samma faktor. 3D-vyn påverkas ej.

Knapp Förklaring

Zoomar i 2D-vyer.

Zoomar ut i 2D-vyer.

Planering av registreringspunkter
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Justera fönsterinställningarna

Fönsterinställningsfunktionen ger avancerade alternativ för att justera fördelningen av
gråskalevärden så att det blir lättare att särskilja benstruktur eller markörer från mjuk vävnad.

Figur 30 

Steg

1. Tryck på knappen för fönsterinställningar i verktygsfältet för att öppna dialogen
för fönsterinställningar.

2. Justera fönsterinställningarna enligt beskrivningen på s. 140.

3. Tryck på Accept för att bekräfta inställningarna.

OBS: Om du trycker på Reset återställs inställningarna till de som definierades via dialogen
Windowing (se s. 140).
 

Knappen Dataset

Alternativ

Tryck för att välja ett annat patientdataset.

OBS: Om du väljer ett annat dataset efter att du gjort ändringar i dialogen Registration Points
sparas inte dessa ändringar.
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5.3 Icke-sekventiell och sekventiell registrering
5.3.1 Utföra icke-sekventiell registrering

Allmän information

Så snart den bilduppsättning som valts för registreringen innehåller planerade
registreringspunkter (som antingen förplanerats i iPlan eller planerats i navigeringsprogrammet
med användning av Registration Points Planning) uppmanar programmet dig att utföra icke-
sekventiell registrering.
Med denna metod kan du registrera punkterna i vilken ordning som helst.
OBS: Om registreringspunkternas placering är tveksam eller om det finns fler än sju
registreringspunkter i bilduppsättningen uppmanar programvaran dig att utföra sekventiell
registrering (se s. 76).
 

Registreringsdialogen

Figur 31 

Hur man registrerar punkter

Steg

1. Använd pekaren/Softouch för att registrera punkterna en i taget. Du kan registrera punk-
terna i vilken ordning som helst.

2. Så snart du har registrerat det fördefinierade antal punkter som anges högst upp i dialo-
gen ska du trycka på Proceed.

3. Verifiera registreringens noggrannhet i den dialog som öppnas (se s. 78).

Hur man byter registreringsmetod

Alternativ

För att lägga till registreringspunkter eller detektera om markörerna i bilduppsättningen trycker
du på Define Points.
Dialogen Registration Points öppnas (se s. 66).

Icke-sekventiell och sekventiell registrering
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Alternativ

För att se placeringen av markörerna i bilduppsättningen och/eller utföra sekventiell registrering
(registrera markörerna i den ordning som definieras av programmet) trycker du på Guide.
Dialogen Patient Registration öppnas (se s. 76).
OBS: Efter att du tryckt på Guide för att öppna sekventiell registrering behöver du starta om re-
gistreringen från början. Markörer du redan har registrerat flyttas inte över till den sekventiella
registreringen.
 

Hur man upprepar registreringen

Steg

För att upprepa den registrering du just har utfört trycker du på Try Again.

Om registreringen misslyckas

Om programmet inte kan fortsätta på grund av otillräcklig noggrannhet öppnas motsvarande
dialog.

Alternativ

För att upprepa en registrering, trycker du på Try Again.

För att upprepa registreringen med sekventiell registrering (se s. 76), tryck på Proceed.

Om du vill avsluta standardregistreringen för att till exempel utföra registrering med ytmatchning,
trycker du på Cancel.
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5.3.2 Utföra sekventiell registrering

Allmän information

Om den bilduppsättning som valts för registreringen innehåller mer än sju registreringspunkter,
eller om punkternas placering är tvetydig, uppmanar programmet dig att utföra sekventiell
registrering.
Du måste registrera markörerna/riktmärkena i den ordning som mjukvaran anger.

Registreringsdialogen

①

②

Figur 32 

Nr Komponent

① Aktuell punkt som ska registreras visas som ett inringat hårkors i vyerna.

②

Typen av registrerad punkt anges av texten:
• Om registreringspunkten förplanerades i iPlan är punktens namn detsamma som det

som definierades i iPlan.
• Om registreringspunkten har planerats i navigationsprogrammet har punkten namnet

Reg Point med ett unikt nummer.

Hur man registrerar punkter

Steg

1. Använd pekaren/Softouch för att registrera punkterna en i taget efter vad som anges av
programmet.

2. Om en markör/riktmärke inte är tillgänglig, t.ex. på grund av operationsmiljön, tryck på
Skip och fortsätt till nästa markör/riktmärke.

3.
Använd zoomknapparna i verktygsfältet om det behövs för att ändra förstoring-
en på de visade bilderna för att bättre kunna undersöka en planerad markörs
position.

4.
• Registrera det angivna minimiantalet markörer och tryck sedan på Proceed eller
• Registrera alla markörer så att programmetan automatiskt fortsätter till nästa steg

Icke-sekventiell och sekventiell registrering
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Steg

5. Verifiera registreringens noggrannhet i den dialog som öppnas (se s. 78).

Hur man byter registreringsmetod

Alternativ

Om du vill lägga till registreringspunkter eller detektera om markörerna i bilduppsättningen tryck-
er du på Define Points.
Dialogen Registration Points öppnas (se s. 66).

För att växla till icke-sekventiell registrering (registrera markörerna i valfri ordning) trycker du på
Guide.
Dialogen Patient Registration öppnas (se s. 76).
OBS: Knappen Guide är endast tillgänglig under sekventiell registrering om det finns högst sju
markörer och om markörernas positioner inte är tvetydiga.
 

OBS: Efter att du tryckt på Guide för att öppna icke-sekventiell registrering behöver du starta om
registreringen från början. Markörer du redan har registrerat flyttas inte över till den sekventiella
registreringen.
 

Hur man upprepar registreringen

Steg

För att upprepa den registrering du just har utfört trycker du på Try Again.

Om registreringen misslyckas

Om programmet inte kan fortsätta på grund av otillräcklig noggrannhet öppnas motsvarande
dialog.

Alternativ

För att upprepa en registrering, trycker du på Try Again.

För att kontrollera placeringen av registreringspunkterna trycker du på Check Marker.
Dialogen Registration Points öppnas (se s. 66).

Om du vill avsluta standardregistreringen för att till exempel utföra registrering med ytmatchning,
trycker du på Cancel.
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5.4 Registreringsprecision
5.4.1 Översikt

Allmän information

Efter registreringen visar programmet beräknad precision på matchningen i verifieringsdialogen.
Det motsvarar den genomsnittliga avvikelsen mellan registrerade markörer/riktmärken och
markörernas/riktmärkenas faktiska positioner i bilduppsättningen.
Använd denna information, tillsammans med visuell verifiering av anatomiska riktmärken, för att
fastställa den övergripande precisionen.

Resultat

Baserat på de beräknade avvikelsen blir registreringen antingen godkänd eller underkänd.

Resultat Avvikelse

Registrering godkänd < 8,0 mm

Misslyckad registrering > 8,0 mm

OBS: Tänk på att den precision som beräknas av programmet endast ger information om hur väl
programmet lyckades matcha insamlade punkter mot planerade markörer och riktmärken. Detta
värde representerar inte nödvändigtvis det övergripande felet.
 

Minskad navigeringsnoggrannhet

För att garantera tillräcklig noggrannhet måste scannet (t.ex. CT, MR) vara lämpligt för
stereotaktiska navigeringsprocedurer (enligt beskrivningen i Brainlabs
scanningsprotokoll).

På grund av möjliga förvrängningar i MR-bilduppsättningarnakan
navigeringsnoggrannheten vara nedsatt vid intresseområdet, även om registreringen har
verifierats med tillfredsställande resultat.

Verifiera noggrannheten i andra områden än riktmärken och i närheten av intresseområdet,
eftersom navigationsnoggrannheten kan vara äventyrad på grund av spridning av fel. Om
det finns ett fel i ett riktmärkes position kan detta fel förvärras i efterföljande riktmärken vid
kontroll av navigeringsnoggrannheten.

Registreringsprecision
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5.4.2 Verifiera registreringsackuratessen

Hur man verifierar registreringsnoggrannheten

Programmet visar dialogen Registration Verification när registreringen är klar.

Figur 33 

Steg

Håll pekaren mot minst tre kända anatomiska riktmärken och kontrollera att pekarens position
som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.
När pekaren befinner sig inom 15 mm från den beräknade ytan visar programmet avvikelsen
(avståndet till ytan) från den virtuella pekarens spets till ytan.

OBS: Noggrannheten i intresseområdet kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på
andra anatomiska riktmärken. För att uppskatta noggrannheten i intressenområdet kan du
använda verifiering med anatomiska riktmärken samt funktionen tillförlitlighetskarta (se s. 81).
 

Nästa steg

Baserat på den visuella verifieringen, fortsätt enligt följande:

Alternativ

Tryck på Accept om den verifierade registreringen är tillräcklig.
Huvudskärmen öppnas och du kan påbörja navigering.

Om visuellt verifierad registrering inte räcker kan du:
• Trycka på Try Again för att upprepa registreringen
• Trycka på Details för att kontrollera de enskilda punkternas precision eller på nytt samla in

punkter som kan ha samlats in på fel sätt (se s. 82)
OBS: Du kan också kontrollera pekarens noggrannhet med referensanordningskonen enligt be-
skrivningen på s. 145.
 

OBS: Om en avvikelse på över 3 mm observeras under den visuella verifieringen rekommende-
ras att du väljer Try Again eller Details och/eller kontrollerar pekarens noggrannhet.
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Alternativ

Tryck på Try Again för att göra om registreringen om den misslyckades.

Registreringsprecision
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5.4.3 Verifiera noggrannheten med tillförlitlighetskartan

Dialogen Registration Verification

②

①

Figur 34 
Tillförlitlighetskartan är baserad på fördelningen av registreringspunkter och deras beräknade
avvikelser.
Använd kartan för att utvärdera registreringens tillförlitlighet i ditt intresseområde. När du mäter
noggrannheten i gröna områden är det mer sannolikt att du har samma noggrannhet i andra
gröna områden än i gula eller färglösa områden.

Noggrannheten i intresseområdet kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på
hudytan. Du kan uppskatta noggrannheten i intresseområdet genom att kombinera
verifieringen av det anatomiska riktmärket på hudens yta med tillförlitlighetskartan för
intresseområdet. Fastställ om intresseområdet befinner sig i ett acceptabelt område på
tillförlitlighetskartan.

Verifiera noggrannheten på flera ställen, särskilt i intresseområdet. Om intresseområdet
inte går att nå ska du verifiera områden som ligger så nära intresseområdet som möjligt.

Kartan visar en uppskattad sannolikhet för fel i förhållande till den beräknade
matchningen, inte en absolut noggrannhet.

Tänk på att även om kartan visar god tillförlitlighet betyder inte detta nödvändigtvis att
matchningen är tillräckligt noggrann. Registreringsnoggrannheten måste verifieras vid de
anatomiska riktmärkena.

Hur man kommer till de avancerade funktionerna

Alternativ

Tryck på Last Solution ① för att växla mellan nuvarande och föregående registre-
ring (om ändringar har gjorts av registreringsresultaten i dialogen Details, se s.
82).

Tryck på ikonen ② för att aktivera tillförlitlighetskartan.
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5.4.4 Detaljerad information om registreringsnoggrannheten

Allmän information

Du kan granska detaljerad information som visar precisionen på varje enskild punkt som
registrerades. Du kan se den kombination av punkter som programmets algoritm använde för att
beräkna registreringen och resulterande precision. Programmet kan t.ex. ”ignorera” vissa punkter
där precisionen var otillräcklig.

Hur man kommer till detaljerad information

Steg

Tryck på Details i dialogen Registration Verification (se s. 81).

Detaljerad dialog

①

②

③

Figur 35 

Nr Förklaring

① En lista som visar varje registrerad punkt och avvikelsen mellan den registrerade punkten
och dess faktiska position i bilduppsättningen.

②

Kolumnen Consider visar vilka punkter programmet tagit hänsyn till vid beräkningen av
övergripande precision:
• Bockmarkering: Programmet har använt motsvarande punkt
• Ingen bockmarkering: Programmet har ignorerat motsvarande punkt för att precisionen

var otillräcklig
OBS: Om du hoppade över punkter under registreringen visas detta med Skipped i ko-
lumnen Deviation.
 

③

När du placerar pekaren på skallen visar programmet:
• Avvikelsen från pekarens spets till den punkt du samlade in under registreringen (Ac-

quired point).
• Avvikelsen från pekarens spets till den punkt som planerats i datasetet (Planned

point).

Registreringsprecision
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Granskning av enskilda punkter

Alternativ

Håll pekaren mot en registrerad punkt.
Programmet visar avvikelsen från pekarens spets till de insamlade och planerade punkterna.

För att lokalisera en viss punkt trycker du på motsvarande knapp i listan Item. Punkten visas
centrerad i bildvyerna.
Du kan också hålla pekaren mot punkten i bildvyn. Då blir knappen för motsvarande punkt akti-
verad.

För att registrera om en punkt (t.ex. om den insamlade punktens position är uppenbart felaktig
eller om avvikelsen från den planerade punkten är stor) håller du pekaren/Softouch mot rele-
vant punkt och vrider på pekaren.

För att ta med en ”ignorerad” punkt i noggrannhetsberäkningen trycker du på motsvarande
knapp i listan Consider.
OBS: Om du tar med en punkt kan noggrannheten på de övriga punkterna minska (vilket anges i
kolumnen Deviation). Om du t.ex. tar med en mindre noggrann punkt som togs på huvudets
baksida kan beräknad noggrannhet för de punkter som tagits på huvudets framsida minska.
 

Nästa steg

Alternativ

Om du gör några ändringar, t.ex. registrerar om en punkt, ska du trycka på Accept.
Programmet öppnar föregående dialog Registration Verification så att du kan granska det
övergripande felet.

För att återgå till föregående dialog Registration Verification utan att verkställa några ändringar
trycker du på Cancel.

STANDARDREGISTRERING
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6 REGISTRERING MED
YTMATCHNING

6.1 Introduktion till registrering med ytmatchning
6.1.1 Översikt

Allmän information

Med ytmatchningsregistrering scannar du anatomiskt viktiga ytor på patientens huvud med Z-
touch eller Softouch.
Programmet använder sig av en ytmatchningsalgoritm för att matcha patientens anatomi mot
preoperativa CT/MR-bilder. Endast anatomiska ytpunkter som ingår i CT/MR-bilduppsättningarna
kan samlas in och användas för ytmatchningsalgoritmen.
OBS: Pekaren kan också användas för registrering med ytmatchning, men för bästa resultat
rekommenderar vi att du använder Z-touch eller Softouch.
 

Innan du börjar

Kontrollera att patientens anatomi inte har förändrats sedan scanningen (t.ex. svullna
områden i ansiktet eller hudförflyttning på grund av en annan patientposition). Detta skulle
i så fall leda till felaktig registrering och navigering.

Verifiera att registreringsenheten (Z-touch/Softouch) fungerar som den ska.

Fördelar med registrering med ytmatchning

• Hudförflyttning reduceras (när du använder Z-touch eller Softouch)
• CT/MR-markörer behövs ej

Ytmatchningsmetoder

Metod Förklaring

Z-touch Z-touch sänder ut en infraröd laserstråle som detekteras av kameran. Du
samlar in punkter genom att scanna patientens huvud.

Softouch
Softouch är en elektronisk pekare med huddetektionssensor. En infraröd
signal som avges från Softouch triggar kameran att registrera punkten i
samman ögonblick som pekaren vidrör huden. 

REGISTRERING MED YTMATCHNING
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Metod Förklaring

Kombinera Z-
touch och Sof-
touch

Du kan använda förvärvning av punkt med Z-touch och Softouch i kombi-
nation med varandra. Detta är användbart om karaktäristiska ytmatchnings-
punkter inte är tillgängliga via Z-touch (t.ex. om erforderliga områden är
täckta av hår, eller på platser där den infraröda laserpunkten inte kan detek-
teras av kameran).
Du kan växla mellan olika registreringslägen genom att hålla önskat instru-
ment i kamerans synfält.

Guidad registre-
ring

Utför programguidad ytmatchningsregistrering baserat på anatomiska rikt-
märken och patientens position i förhållande till kameran.

Krav på bilduppsättningen

• Bilduppsättningen måste innehålla det område som ska samlas in i patientens anatomi,
inklusive hela näsan.

• Bilduppsättningen ska ha en snittjocklek på högst 2 mm.
• För högsta kvalitet på registreringen ska du använda MR T1, CT eller CTa-bilduppsättningar.
• Om du använder MR T2-bilduppsättningar kan registreringskvaliteten bli sämre.

OBS: Se de scanningsprotokoll som tillhandahålls av Brainlab för information om
bilduppsättningar som är lämpliga för ytmatchningsregistrering.
 

OBS: Det rekommenderas att registrering med ytmatchning utförs på MR- eller CT-dataset först,
och därefter kan automatisk bildfusion användas för att slå samma andra bildtyper. Registrering
med ytmatchning är inte kompatibelt med dataset från rotationsangiografi, C-båge eller DVT.
 

OBS: CT-scanningar antas vara kodade med 12-bitars Hounsfield-värden.
 

Visning av ytmatchningspunkter

• Ytmatchningspunkter som samlas in med Z-touch visas i rött.
• Ytmatchningspunkter som samlas in med Softouch visas i blått.

Introduktion till registrering med ytmatchning
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6.1.2 Alternativa arbetsflöden för registrering med ytmatchning

Översikt över standardarbetsflödet

I det här arbetsflödet registrerar du patienten med hjälp av Softouch eller Z-touch och fortsätter
sedan direkt till verifiering.

Arbetsflöde Se

1. Öppna dialogen Registration Selection och välj Surface Matching. Sida 88

2. Verifiera ytan på 3D-rekonstruktionen. Sida 89

3. Justera tröskelvärdet eller bilduppsättningen om det behövs. Sida 90

4. Samla in ytmatchningspunkter med Softouch eller Z-touch. Sida 92

5. Verifiera registreringsnoggrannheten. Sida 101

OBS: Du kan när som helst under registreringen aktivera det guidade arbetsflödet som beskrivs
nedan.
 

Översikt över guidat arbetsflöde

I det här arbetsflödet guidar dig programmet genom registreringen baserat på anatomiska
riktmärken och patientens position i förhållande till kameran.

Arbetsflöde Se

1. Öppna dialogen Registration Selection och välj Surface Matching. Sida 88

2. Verifiera ytan på 3D-rekonstruktionen. Sida 89

3. Justera tröskelvärdet eller bilduppsättningen om det behövs. Sida 90

4. Tryck på Guide och samla in tre anatomiska riktmärken enligt programmets
instruktioner. Sida 97

5. Samla in ytmatchningspunkter med Softouch eller Z-touch. Sida 92

6. Verifiera registreringsnoggrannheten. Sida 101

REGISTRERING MED YTMATCHNING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 87



6.2 Aktivera registrering med ytmatchning
6.2.1 Val av registrering och verifiering av den scanningsbara ytan

Hur du aktiverar

Figur 36 

Steg

1. Tryck på Register i menyfältet.

2.
Tryck på Surface Matching i dialogen Registration Selection.
Registreringsdialogen öppnas.

Dialogen Patient Registration

Så snart du aktiverar registrering väljer programmet automatiskt bästa bilduppsättning för
registreringen. En 3D-rekonstruktion av bilduppsättningen visas i dialogen Patient Registration.

①

②

③

④

⑤

Figur 37 

Aktivera registrering med ytmatchning
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Nr Komponent

①
Det gröna området på 3D-modellen anger det idealiska området för att samla in ytmatch-
ningspunkter.
Animeringen visar hur du ska föra instrumentet över ytan för att uppnå bästa resultat.

② 3D-rekonstruktion baserat på bilduppsättningen. Du uppmanas nu verifiera ytan (se s.
89).

③ Tryck på verktygsknappen för att justera bilduppsättningens tröskelinställningar, eller välja
en annan bilduppsättning för registreringen (se s. 90).

④ Tryck på Guide för att aktivera ett avancerat, väglett registreringsläge (se s. 97).

⑤

Vilken registreringstyp som aktiveras (Z-touch eller Softouch) beror på vilket instrument
som är synligt för kameran.
OBS: Om programmet inte detekterar Softouch på tio sekunder aktiveras registrering
med Z-touch.
 

Verifiera 3D-ytan

Innan du påbörjar registreringen bör du undersöka ytan på 3D-rekonstruktionen för att fastställa
om den är lämplig för registrering med ytmatchning. Kontrollera följande:
• Ansiktets yta ska vara klart synligt.
• Hudytan ska vara jämn utan avbrott eller större artefakter.
• 3D-rekonstruktionen ska se ut som din patient.
• Titta efter slangar, tejp och annat som kan ha ändrat ansiktets utseende sedan patienten

scannades.
Om ytrekonstruktionens kvalitet behöver förbättras kan du göra det genom att justera
tröskelvärdet (se s. 90).
OBS: Tänk på att hudförflyttning kan ha inträffat under scanningen på grund av
patientfixeringsutrustningen.
 

Kontrollera tröskelvärdet för hud innan du utför registrering med ytmatchning. Ett felaktigt
tröskelvärde för visning av hud kan leda till dålig registreringsnoggrannhet. Justera endast
tröskelvärdet för hud om det behövs.

REGISTRERING MED YTMATCHNING
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6.2.2 Justera tröskelinställningarna och val av bilduppsättning

Allmän information

Korrekt visning av hudytan är avgörande för ett optimalt matchningsresultat. Programmet ger dig
möjlighet att justera tröskelinställningarna för att definiera ett densitetsvärde (Hounsfield-enheter
för CT-bilduppsättningar och gråskalevärden för MR-bilduppsättningar) för mjukvävnad genom att
justera skjutlisten för tröskelvärde tills hela hudytan visas.
Programmet låter dig också välja en annan bilduppsättning om du inte vill fortsätta med
registreringen med den bilduppsättning som programmet har valt.
OBS: Om du ändrar tröskelvärdet eller väljer en ny bilduppsättning går eventuella registreringar
som tidigare utförts förlorade.
 

Hur man får åtkomst

Steg

Tryck på verktygsknappen för att öppna flikarna Skin Threshold och Image Set.

Hur man justerar tröskelvärdet

Figur 38 

Steg

1. Tryck på fliken Skin Threshold.

2. Justera tröskelinställningarna enligt beskrivningen på s. 140.

3. Använd pilarna i bilden för att bläddra genom snitten och kontrollera inställningarna.

4.
Tryck på Accept för att verkställa ändringarna.
Programmet beräknar om den tredimensionella rekonstruktionen i dialogen Patient Re-
gistration enligt dina definierade inställningar.

Aktivera registrering med ytmatchning
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Hur man väljer en bilduppsättning

Figur 39 

Steg

1. Tryck på fliken Image Set.

2. Välj den bilduppsättning som ska användas vid registreringen.

3. Justera inställningarna på fliken Skin Threshold om det behövs (se s. 90).

4.
Tryck på Accept för att bekräfta ditt val.
OBS: Om du redan har utfört registrering med ytmatchning kommer din registrering att
kasseras om du väljer en annan bilduppsättning.
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6.3 Registrering med Softouch
6.3.1 Utföra registrering med Softouch

Innan du börjar

Läs noga kapitlet Softouch i Användarhandbok för instrument.

Tänk på att om du slår på Softouch för första gången i kamerans synfält samlas en punkt
automatiskt in. Om denna punkt samlas in på avstånd från patientens kropp kan detta
orsaka ett registreringsfel. För att undvika detta ska du slå på Softouch utanför kamerans
synfält.

Riktlinjer för förvärvning av punkter

• Använd inte Softouch på mjuka vävnader som kan ändra läge jämfört med CT/MR-scanningen
(t.ex. lös hud, hakan).

• Generellt sett är alla (beniga) strukturer, med en yta som normalt inte förändras under anestesi,
lämpliga för förvärvning av punkt.

• För att säkerställa optimal noggrannhet ska du samla in punkter på båda sidorna av patientens
ansikte.

För att undvika hudförflyttning ska du endast lätt vidröra patientens hud med Softouch
med minimal kraft under förvärvningen av punkter.

Flytta Softouch långsamt när du samlar in punkter för att säkerställa en noggrann
förvärvning av punkter.

Hur man utför registrering

Figur 40 

Registrering med Softouch
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Steg

1.
Håll Softouch i kamerans synfält.
OBS: Se till att punkterna samlas in 1,2-1,8 m från kameran. En varning visas om du
samlar in punkter längre än 2,2 m från kameran.
 

2.

Vidrör försiktigt en punkt på patienten med spetsen på Softouch och håll instrumentet
stilla.
Förvärvning av punkten anges med ett ”pip” och en förloppsindikator.
OBS: När förloppsindikatorn kommer till mitten ger programmet ifrån sig en högre ton.
 

3.
Så snart förvärvningen av punkter är klar fortsätter programmet till verifiering.
Verifiera registreringens noggrannhet i den dialog som öppnas (se s. 101).

Om det inte går att hitta någon matchning

Om programvaran inte kan fortsätta på grund av otillräckligt ytmatchningsresultat aktiveras läget
vägledd registrering, och du uppmanas samla in tre anatomiska riktmärken (se s. 97).
Så snart riktmärkena har samlats in beräknar programmet om registreringen och fortsätter till
verifiering.

Övriga alternativ

Alternativ

För att starta om registreringen från början, tryck på Start Again.
Alla punkter som redan samlats in raderas.

För att aktivera ett arbetsflöde där programvaran vägleder dig genom registreringen baserat på
anatomiska riktmärken och patientens position i förhållande till kameran, tryck på Guide (se s.
97).
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6.4 Z-touch-registrering
6.4.1 Att utföra registrering med Z-touch

Innan du börjar

Läs noga kapitlet Z-touch i Användarhandbok för instrument, inklusive
säkerhetsuppmaningarna.

Förbereda patienten

Innan du riktar laserstrålen mot patienten måste du stänga patientens ögon och tejpa fast
dem med icke-reflekterande tejp.
OBS: Se till att tejpen inte orsakar deformering av huden och att åtkomsten till anatomiskt
signifikanta områden bibehålls.
 

Kamerans synfält

Under insamlingen:
• Den infraröda lasersensorn och laserpunkten måste vara synliga för kameran.
• Håll andra källor till infrarött ljus utanför kamerans synfält.
• Håll Softouch utanför kamerans synfält eftersom programmet automatiskt växlar till Softouch-

läge så snart Softouch dyker upp i kamerans synfält.

Håll andra infraröda källor utanför kamerans synfält, eftersom detta kan hindra kameran
från att detektera laserpunkten från Z-touch.

Noggrann förvärvning av punkter

Samla endast in punkter på patientens hudyta med Z-touch. Var noga med att inte samla in
punkter på exempelvis tejp eller intubation.

Z-touch-registrering
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Hur man utför registrering

Figur 41 

Steg

1.
Håll Z-touch i kamerans synfält.
OBS: Se till att punkterna samlas in 1,2-1,8 m från kameran. En varning visas om du
samlar in punkter längre än 2,2 m från kameran.
 

2.
Slå på den synliga laserstrålen genom att trycka på (och hålla in) den första nivån av två-
nivåbrytaren.
Den synliga lasern visas som en röd punkt.

3.
Aktivera den infraröda laserstrålen genom att trycka in (och hålla intryckt) brytarens andra
nivå.
En grön LED visar att lasern är aktiv.

4.

Använd animeringen som guide och för långsamt Z-touch-lasern över intresseområdet
(anges med det gröna området på 3D-modellen).
OBS: Håll Z-touch vinkelrätt mot den scannade ytan så att laserstrålen möter huden som
en punkt. Ellipsformade punkter kan leda till felaktig beräkning.
 

5.
Förvärvning av punkten anges med ett ”pip” och en förloppsindikator.
OBS: När förloppsindikatorn kommer till mitten ger programmet ifrån sig en högre ton.
 

6.
Så snart förvärvningen av punkter är klar fortsätter programmet till verifiering.
Verifiera registreringens noggrannhet i den dialog som öppnas (se s. 101).

Om det inte går att hitta någon matchning

Om programvaran inte kan fortsätta på grund av otillräckligt ytmatchningsresultat aktiveras läget
vägledd registrering, och du uppmanas samla in tre anatomiska riktmärken (se s. 97).
Så snart riktmärkena har samlats in beräknar programmet om registreringen och fortsätter till
verifiering.
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Övriga alternativ

Alternativ

För att starta om registreringen från början, tryck på Start Again.
Alla punkter som redan samlats in raderas.

För att aktivera ett arbetsflöde där programvaran vägleder dig genom registreringen baserat på
anatomiska riktmärken och patientens position i förhållande till kameran, tryck på Guide (se s.
97).

Z-touch-registrering
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6.5 Guidad registrering
6.5.1 Använda guidad registrering

Allmän information

Du kan när som helst under registrering med Softouch och Z-touch aktivera ett guidat
arbetsflöde. Guidad ytmatchningsregistrering är användbart om du inte är säker på hur du bäst
ska gå vidare med registreringen, eller om du vill kombinera användningen av kända riktmärken
med ytmatchningsberäkningen.
Stegen vid guidad registrering är de följande:
1. Använd pekaren eller Softouch och registrera först tre av fyra möjliga anatomiska riktmärken i

följande ordning:
- Canthus lateralis höger
- Nasion
- Canthus lateralis vänster
- Inion

2. Programmet beräknar kamerans position i förhållande till de punkter du kunnat nå och
bestämmer hur registreringen ska fortsätta (föreslår t.ex. var du ska samla in kvarvarande
ytmatchningspunkter).

Hur man aktiverar guidad registrering

Steg

Tryck på Guide i dialogen Patient Registration.
Du uppmanas samla in angivna anatomiska riktmärken.

Hur man samlar in de anatomiska riktmärkena

①

Figur 42 
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Steg

Programmet anger det första riktmärke som ska samlas in. Programmet instruerar använ-
daren att samla in höger canthus lateralis ①.
Håll pekarens spets mot riktmärket och vrid långsamt pekaren samtidigt som du håller
spetsen stilla.
Programmet leder dig till nästa riktmärke.

2. Samla in det andra och tredje riktmärket på samma sätt.

3.
Om det inte går att nå ett riktmärke på grund av exempelvis operationsmiljön
trycker du på denna knapp för att hoppa över riktmärket och fortsätta till nästa.
OBS: Sammanlagt tre riktmärken måste samlas in.
 

Beräkning av registreringen

Så snart du har samlat in tre riktmärken beräknar programmet kamerans position baserat på
dessa punkters positioner och använder informationen för att fastställa var kvarvarande
ytmatchningspunkter ska samlas in.
Dialogen Patient Registration ger vägledning om hur du på bästa sätt ska vidare med
ytmatchningsregistreringen, beroende på aktuell situation.

②

①

③

Figur 43 

Nr Komponent

① Texten anger i vilket område på patienten du ska fokusera förvärvningen av punkter.

②

Animeringen och det gröna området på 3D-modellen visar var på patienten punkterna ska
samlas in.
OBS: Baserat på patientvisibiliteten, dvs. patientens orientering för kameran rekommen-
derar programmet på vilken sida av ansiktet och i vilka områden punkter ska samlas in.
 

③ Om du startade ytmatchningsproceduren innan du tryckte på Guide visas eventuella
punkter som du redan har samlat in i form av sfärer på 3D-rekonstruktionen.

Hur man går vidare med guidad registrering

Steg

1. Använd animeringen som guide och för långsamt Z-touch-lasern över intresseområdet
(anges med det gröna området på 3D-modellen).

Guidad registrering
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Steg

2.
Förvärvning av punkten anges med ett ”pip” och en förloppsindikator.
När du samlar in punkter visas de i form av sfärer på 3D-rekonstruktionen.

3. Verifiera registreringens noggrannhet i den dialog som öppnas (se s. 101).

Om det inte går att hitta någon matchning

Om matchning fortfarande inte går att uppnå efter guidad registrering kan följande meddelanden
visas:

Alternativ

Om insamlingen av riktmärken inte är tillräckligt noggrann beräknar programmet om registrering-
en med mindre strikta riktlinjer för placeringen av riktmärken:

Om det fortfarande inte går att uppnå matchning visas följande dialog:

• För att starta om registreringen från början, tryck på Start Again. Alla punkter som redan sam-
lats in kasseras.

• För att återgå till aktuell ytmatchningslösning, tryck på More Points. Dialogen Patient Regist-
ration öppnas där du kan samla in så många punkter som du tror behövs för att förbättra regi-
streringen.

REGISTRERING MED YTMATCHNING
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Om registrering med Z-touch inte är möjlig

Alternativ

Om patientens ansikte inte är tillräckligt synligt för kameran för att aktivera lämplig registrering
med Z-touch uppmanar programmet dig att övergå till registrering med Softouch (tillgänglighe-
ten beror på din programlicens).

Inaktivera Guidad registrering

Under guidad registrering förblir knappen Guide blå för att visa att den är aktiverad. Du kan trycka
på Guide när som helst för att inaktivera den guidade funktionen.
Så snart Guide inaktiveras tas kamerans position inte längre med i beräkningen och sfärerna
syns inte längre på 3D-rekonstruktionen. Du kan fortsätta med standardregistrering (vid vilken de
tre insamlade anatomiska riktmärkena inte används för beräkning av matchningen).
Guidad registrering kan återaktiveras genom att trycka på Guide igen.
OBS: Riktmärkena kan samlas in på nytt efter ett långt klick på Guide.
 

Guidad registrering
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6.6 Ytmatchningsregistreringens precision
6.6.1 Översikt

Allmän information

Efter registreringen visar programvaran verifieringsdialogen.

Registreringsresultat

Resultat Avvikelse

Registrering godkänd < 2,5 mm

Misslyckad registrering > 2,5 mm

OBS: Tänk på att den precision som beräknas av programmet endast ger information om hur väl
programmet lyckas matcha insamlade punkter mot patientdata. Detta värde representerar inte
nödvändigtvis det övergripande felet.
 

Minskad navigeringsnoggrannhet

För att garantera tillräcklig noggrannhet måste scannet (t.ex. CT, MR) vara lämpligt för
stereotaktiska navigeringsprocedurer (enligt beskrivningen i Brainlabs
scanningsprotokoll).

På grund av möjliga förvrängningar i MR-bilduppsättningarna kan
navigeringsnoggrannheten vara nedsatt vid intresseområdet, även om registreringen har
verifierats med tillfredsställande resultat.

Verifiera noggrannheten i andra områden än riktmärken och i närheten av intresseområdet,
eftersom navigationsnoggrannheten kan vara äventyrad på grund av spridning av fel. Om
det finns ett fel i ett riktmärkes position kan detta fel förvärras i efterföljande riktmärken vid
kontroll av navigeringsnoggrannheten.

REGISTRERING MED YTMATCHNING
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6.6.2 Verifiera precisionen: Standardprocedur

Hur man verifierar registreringsnoggrannheten

Programmet visar dialogen Registration Verification när registreringen är klar.

Figur 44 

Steg

Håll pekaren mot minst tre kända anatomiska riktmärken och kontrollera att pekarens position
som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.
När pekaren befinner sig inom 15 mm från den beräknade ytan visar programmet avvikelsen
(avståndet till ytan) från den virtuella pekarens spets till ytan.

OBS: Noggrannheten i intresseområdet kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på
hudytan. För att uppskatta noggrannheten i intressenområdet kan du använda verifiering med
anatomiska riktmärken samt funktionen tillförlitlighetskarta (se s. 105).
 

Verifiera ytmatchningens noggrannhet på flera anatomiska riktmärken (t.ex. nasionen, de
mest laterala orbitala punkterna). Om du t.ex. utför ett ingrepp i posterior fossa måste du
se till att verifiera noggrannheten på huvudets baksida.

Nästa steg

Baserat på den visuella verifieringen, fortsätt enligt följande:

Alternativ

Tryck på Accept om den verifierade registreringen är tillräcklig.
Huvudskärmen öppnas och du kan påbörja navigering.

Tryck på Improve om den verifierade registreringen är otillräcklig.
Programvaran startar vägledd registrering (se s. 97). Du kan då kombinera den beräknade yt-
matchningen med anatomiska riktmärken (om dessa inte redan har samlats in). Du kan sedan
samla in så många fler ytpunkter du vill. Eventuella tidigare insamlade ytpunkter behålls och tas
med i beräkningen.

Om registreringen är otillräcklig och/eller du vill granska informationen mer i detalj, använd de
avancerade alternativen, se s. 104.

OBS: Om en avvikelse på över 3 mm observeras under den visuella verifieringen rekommenderas
att du väljer Improve och/eller kontrollerar pekarens noggrannhet.
 

Ytmatchningsregistreringens precision
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Om det inte går att hitta någon matchning

Om du tryckte på Improve och det inte går att hitta någon matchning efter insamling av fler
ytmatchningspunkter visas följande dialog:

Figur 45 

Alternativ

För att återgå till föregående registreringslösning, tryck på Last Solution.
Fler punkter kasseras och föregående registrering öppnas.

För att kassera de extra ytmatchningspunkterna trycker du på Cancel.
Dialogen stängs.

För att starta om registreringen från början, tryck på Start Again.
Alla punkter som redan samlats in raderas.

Övriga alternativ

Följande alternativ finns i dialogen Registration Verification:

Alternativ

För att växla mellan aktuell och föregående registrering (om du har modifierat en registrering)
trycker du på Last Solution.

För att verifiera registreringen med de avancerade funktionerna, tryck på denna
knapp (se s. 104).

REGISTRERING MED YTMATCHNING
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6.6.3 Verifiera noggrannheten: Avancerade funktioner

Dialogen Registration Verification

②

①

Figur 46 
Tillförlitlighetskartan är baserad på fördelningen av ytmatchningspunkter och deras beräknade
avstånd till hudytan.
Använd kartan för att utvärdera registreringens tillförlitlighet i ditt intresseområde. När du mäter
noggrannheten i gröna områden är det mer sannolikt att du har samma noggrannhet i andra
gröna områden än i gula eller färglösa områden.

Noggrannheten i intresseområdet kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på
hudytan. Du kan uppskatta noggrannheten i intresseområdet genom att kombinera
verifieringen av det anatomiska riktmärket på hudens yta med tillförlitlighetskartan för
intresseområdet. Fastställ om intresseområdet befinner sig i ett acceptabelt område på
tillförlitlighetskartan.

Verifiera noggrannheten på flera ställen, särskilt i intresseområdet. Om intresseområdet
inte går att nå ska du verifiera områden som ligger så nära intresseområdet som möjligt.

Kartan visar en uppskattad sannolikhet för fel i förhållande till den beräknade
matchningen, inte en absolut noggrannhet.

Tänk på att även om kartan visar god tillförlitlighet betyder inte detta nödvändigtvis att
matchningen är tillräckligt noggrann. Registreringsnoggrannheten måste verifieras vid de
anatomiska riktmärkena.

Hur man kommer till de avancerade funktionerna

Alternativ

För att växla mellan aktuell och föregående registrering (om du har modifierat en
registrering) trycker du på Last Solution ①.

Tryck på ikonen ② för att aktivera tillförlitlighetskartan.

Ytmatchningsregistreringens precision
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6.6.4 Verifiera noggrannheten med de avancerade funktionerna

Del 1: Kontrollera justeringen

Steg

1.
Kontrollera den övergripande noggrannheten genom att hålla pekaren mot kända anato-
miska riktmärken. Verifiera att den position som visas på skärmen motsvarar den faktiska
positionen på patientens skalle.

2.

• Fortsätt till Del 2 om justeringen är acceptabel.
• Om justeringen inte är acceptabel ska du använda följande alternativ:

- Tryck på Improve och samla in fler ytpunkter eller kombinera den beräknade yt-
matchningen med anatomiska riktmärken (om dessa inte redan har samlats in).

- Justera tröskelinställningarna för hud (se s. 90). Registreringen beräknas om enligt
det nya tröskelvärdet.

Del 2: Kontrollera punkternas avstånd

Steg

1. Håll pekaren mot olika punkter på patientens skalle och kontrollerade den visade avvikel-
se (avstånd till ytan) i vyn baserat på aktuell pekarposition.

2.
• Fortsätt till Del 3 om de visade avstånden är acceptabla.
• Om de visade avstånden tyder på oacceptabel bristande noggrannhet ska du förbättra

registreringen eller justera tröskelvärdet på det sätt som beskrivs i Del 1.

Del 3: Granska tillförlitlighetskartan

Noggrannheten i intresseområdet kan skilja sig från den noggrannhet som verifierats på hudytan.
Du kan uppskatta noggrannheten i intresseområdet genom att kombinera verifieringen av det
anatomiska riktmärket på hudens yta med tillförlitlighetskartan för intresseområdet. Fastställ om
intresseområdet befinner sig i ett acceptabelt område på tillförlitlighetskartan.

Steg

1. Håll pekaren mot patientens skalle så nära intresseområdet som möjligt och granska till-
förlitlighetskartan i axiella, koronala och sagittala vyer.

2. Kontrollera det avstånd till ytan som visas i vyerna. Försök undvika hudförflyttning.

3.

• Om intresseområdet befinner sig i ett acceptabelt område på kartan trycker du på Ac-
cept för att bekräfta noggrannheten.

• Om de visade avstånden tyder på oacceptabel bristande noggrannhet ska du förbättra
registreringen eller justera tröskelvärdet på det sätt som beskrivs i Del 1.

Del 4 (valfritt): Växla mellan lösningarna

Om du har modifierat registreringen kan du växla mellan den modifierade och föregående
registreringar för att jämföra dem med varandra.

Steg

1. Tryck på Last Solution för att växla mellan registreringslösningarna.

2. Granska varje registrering genom att utföra Del 1-3 enligt tidigare beskrivning.

REGISTRERING MED YTMATCHNING
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Steg

3.

• Om en av lösningarna är acceptabel trycker du på Accept för att bekräfta noggrannhe-
ten på den valda registreringen. Verifiera sedan noggrannheten med hjälp av tillförlitlig-
hetskartan.

• Om de visade avstånden tyder på oacceptabel bristande noggrannhet ska du förbättra
registreringen eller justera tröskelvärdet på det sätt som beskrivs i Del 1.

Ytmatchningsregistreringens precision
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7 INTRAOPERATIV
REGISTRERING AV
RIKTMÄRKEN

7.1 Inledning
7.1.1 Översikt

Allmän information

Om du redan har utfört registrering (standard eller ytmatchning) rekommenderas att du samlar in
intraoperativa riktmärken som kan registreras mot valfri punkt under operationen.
OBS: Om du inte har navigerat något instrument på tio minuter visas automatiskt dialogen
Register Intraoperative Landmarks så att du kan samla in punkter.
 

Om intraoperativ registrering är nödvändig ska du samla in de intraoperativa riktmärkena
efter den initiala registreringen. Detta är det enda sättet att registrera om en draperad
patient om exempelvis referensanordningen har råkat rubbas av misstag.

Översikt över arbetsflödet

Arbetsflöde

1. Utför initial registrering (antingen standard eller ytmatchning).

2. Om intraoperativ registrering behövs öppnar du dialogen Registration Selection och väl-
jer Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Välj bilduppsättning (om det finns mer än ett).

4. Definiera de intraoperativa riktmärkena.

5. Öppna dialogen Registration Selection och välj Register Intraoperative Landmarks.

6. Registrera de intraoperativa riktmärkena.

7. Verifiera registreringens noggrannhet.

INTRAOPERATIV REGISTRERING AV RIKTMÄRKEN
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7.1.2 Registreringsinstrument och vägledning av programmet

Registreringsinstrument

Du kan utföra intraoperativ registrering av riktmärken med hjälp av pekaren eller Softouch.
Riktmärkena samlas in/registreras genom att hålla pekarens eller Softouchs spets mot ett
riktmärke och långsamt vrida pekaren samtidigt som du håller spetsen stilla.

Undvika hudförflyttning

Vid registrering av intraoperativa riktmärken ska du hålla pekaren eller Softouch vinkelrätt mot
riktmärket. Detta förhindrar oavsiktlig förflyttning av huden på grund av instrumentets tryck.

Säkerhetsöverväganden

Var noga vid val av registreringsriktmärken. När du använder pekaren för registrering
måste du se till att pekarens spets inte skadar patienten. Blodkärl, ögon etc. är inte
lämpliga för registrering av riktmärken.

Flytta Softouch eller pekare långsamt när du samlar in punkter för att säkerställa en
noggrann förvärvning av punkter.

Visuella ledtrådar från programmet

Antalet intraoperativa riktmärken som kan registreras anges med sfärer i registreringsdialogen.

Figur 47 

Sfärens färg Indikation

Blå Riktmärket är registrerat.

Svart Riktmärket är ännu inte registrerat.

Ljudledtrådar från programmet

Programmet piper varje gång du registrerar ett riktmärke.
Om du försöker registrera en redan registrerad punkt piper programmet med en lägre ton och
registrerar inte om punkten.

Visning av intraoperativa riktmärken

Alla riktmärken som planeras intraoperativt i navigeringsprogrammet visas i blått på skärmen.

Inledning
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7.2 Samla in och registrera intraoperativa riktmärken
7.2.1 Samla in intraoperativa riktmärken

Hur man aktiverar insamling

Figur 48 

Steg

1. Tryck på Register i menyfältet.

2.
Öppna dialogen Registration Selection och välj Acquire Intraoperative Landmarks.
Insamlingsdialogen öppnas.

Hur man samlar in riktmärken

Figur 49 
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Steg

1.

Definiera riktmärkena ett i taget och var noga med att definiera punkter som är lätta att
identifiera under registreringen. Insamlade riktmärken visas i blått.
Använd de förstorade vyerna (nedre vyerna) för att zooma in bilderna.
Du måste definiera minst fyra riktmärken. Högst sju kan definieras.

2. Så snart minst fyra riktmärken har definierats trycker du på Proceed för att återgå till hu-
vudskärmen.

OBS: Om du trycker på Delete tas det senast insamlade riktmärket bort.
 

Samla in och registrera intraoperativa riktmärken
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7.2.2 Registrera intraoperativa riktmärken

Hur man aktiverar registrering

Figur 50 

Steg

1. Tryck på Register i menyfältet.

2.
I dialogen Registration Selection trycker du på Register Intraoperative Landmarks
(blir tillgängligt så snart du har samlat in intraoperativa riktmärken).
Registreringsdialogen öppnas.

Hur man registrerar intraoperativa riktmärken

Figur 51 
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Steg

1.

Registrera riktmärkena i den ordning som programmet anger. Aktuellt riktmärke som ska
registreras visas som ett inringat hårkors i vyerna.
Vrid spetsen på pekaren eller Softouch på varje riktmärke, ett i taget, på det sätt som
programmet anger.
OBS: Endast riktmärken som samlats in med funktionen Acquire Intraoperative Land-
marks kan användas för omregistrering.
 

2. Om ett riktmärke inte är tillgängligt trycker du på Skip och fortsätter med nästa riktmärke.

3.
• Registrera minst fyra riktmärken och tryck på Proceed eller
• Registrera alla riktmärken så att programmet automatiskt fortsätter till nästa steg

4. Verifiera registreringens noggrannhet i den dialog som öppnas (se s. 78).

Noggrannhet

En intraoperativ omregistrering blir kanske inte lika noggrann som den första
(preoperativa) registreringen eftersom felen från båda registreringarna sammanställs.
Verifiera den intraoperativa omregistreringen noggrant genom att hålla pekaren mot kända
anatomiska riktmärken och verifiera den position som visas på skärmen.

Om du raderar intraoperativa riktmärken kommer du kanske inte att kunna registrera om
patienten om den initiala registreringen går förlorad (t.ex. om en referensanordning flyttas).
I så fall går det inte att fortsätta navigera, utan du måste starta om registreringen.

Samla in och registrera intraoperativa riktmärken
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8 KONFIGURERA VYER
8.1 Navigeringsvyer
8.1.1 Översikt

Allmän information

När du startar programmet visar navigeringsskärmen patientens anatomiska information i 3D,
axiella, koronala och sagittala vyer på skärmen. Du kan konfigurera huvudskärmen enligt
beskrivningen på s. 118.

Figur 52 

Programprestanda

Programmets hastighet beror på vilket 3D-innehåll (3D-vyer, 3D-visning av instrument,
punkter och banor) som visas samt antalet objekt och dessas komplexitet. För att bedöma
programmets uppdateringsfrekvens kan du jämföra förflyttning av det faktiska
instrumentet med visningen av instrumentet på skärmen. Om navigeringsvisningen är
långsam ska du hålla synliga data till ett minimum.

Bildkvalitet

Bilderna är interpolerade och kan skilja sig från eller verka ha en högre upplösning än de
ursprungliga scanningarna. Information från intill varandra liggande plan kan visas i
aktuellt rekonstruktionsplan. Dessutom kan axiella, koronala och sagittala rekonstruktioner
skilja sig från den verkliga axiella, koronala och sagittala bildorienteringen på grund av
patientens position i scannern eller bildinriktningen i en annan applikation.

KONFIGURERA VYER
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Om bilddata inte läses in helt, t.ex. på grund av otillräckligt minne, visar programmet ett
meddelande om att bilduppsättningens upplösning är reducerad. I så fall kan du minska antalet
bilduppsättningar som visas för att förbättra prestandan.
Om vyn visar en bilduppsättning som innehåller ett trasigt bildsnitt visas ett meddelande om detta.

Bilduppsättningens orientering

Standardinställningarna för bildorientering definieras enligt din användarinloggning i Content
Manager.

Bildmärkning

Beroende på den visade bilden är vyerna märkta med bildorienteringen:

Märkning Orientering

A Anterior

P Posterior

L Vänster

R Höger

H Huvud

F Fot

Visa scantid

Som standard visas det datum och tid när scannet togs i varje vy. Denna information är praktiskt i
exempelvis en intraoperativ bildtagningsmiljö för att fastställa om det är den senaste
bilduppsättningen som visas.
Du kan inaktivera denna inställning på följande sätt:

Steg

1. Öppna dialogen Tools via Tools > Settings.

2.
Tryck på knappen Display Scan Time för att inaktivera inställningen och dölja scandatum
och -tid.
Om du trycker på knappen igen aktiveras visningen.

Navigeringsvyer
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Visning av instrument

När det navigerade instrumentet befinner sig i kamerans synfält visas instrumentet med
motsvarande färg (se s. 40) i bildvyerna.

①

②

Figur 53 

Nr Komponent

①
Hårkorset visar instrumentets spets.
OBS: Storleken på det hårkors som visas kan justeras i dialogen Tools (se s. 181).
 

②
När pekaren eller det navigerade instrumentet är i linje med vyn (vilket betyder att instru-
mentets axel befinner sig i bildplanet) visas en förlängning av instrumentet. Förlängning-
en visas i 2D-vyerna.

Knappar i bildvyerna

Knapp Förklaring

Bläddringspilarna kan användas för att bläddra genom vyerna snitt för snitt. Knap-
parna visas i axiella, koronala och sagittala vyer när Freeze är aktiverat.
OBS: Du kan också bläddra med en osynlig bläddringslist mellan knapparna.
 

Visar en vy i helskärmsformat för att se fler detaljer i bilderna. Tryck på denna
ikon igen för att återgå till en flervy-skärm.

Tilldelar enskilda bilder till varje vy (se s. 125).
Du kan också konfigurera vissa justeringar av vyerna som beskrivs i detta avsnitt
med hjälp av denna ikon.

Kan användas för att vända vyn så att den motsvarar den faktiska patientorienter-
ingen på inline- och Probe’s Eye-vyn.

Kan användas för att rotera bilden medurs 45° i vyerna Brain Projection och Inli-
ne.

KONFIGURERA VYER
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Knappar i avancerade 3D-vyer

Knapp Förklaring

I 3D-vyerna, exempelvis Overview och Sinus Overview kan du vrida på 3D-
modellen i pilens riktning.
OBS: Alternativt kan du peka på 3D-modellen och dra ett finger över skärmen
för att vrida på 3D-modellen.
 

Används för att vrida på 3D-modellen i pilens riktning. Tryck på ikonen i den
vy där du vill vrida på den.
OBS: Alternativt kan du peka på 3D-modellen och dra ett finger över skärmen
för att vrida på 3D-modellen.
 

Används för att flytta vissa 3D-vyer i pilens riktning. Knapparna blir synliga i
några sekunder om du pekar på vyn.

Används för att zooma in eller ut i en 3D-vy. Dessa ikoner är tillgängliga och
synliga i alla avancerade 3D-vyer.

Kan användas för att börja/sluta rita den planerade kraniotomin med hjälp av
Softouch/pekaren.
OBS: Den planerade kraniotomin anges i blått.
 

Kan användas för att radera den planerade kraniotomin.

Navigeringsvyer
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8.1.2 Förstora bilder

Zooma bilder

Undermenyn Zoom i menyfältet kan användas för att ändra förstoringen på de visade bilderna så
att du kan se fler detaljer i bilderna. Alla relevanta 2D-vyer zoomas in eller ut med samma faktor.

② ③

①

Figur 54 

Nr Komponent

① Reset återställer zoomfaktorn till 100 % (så att hela bilden visas).

② Minusknappen zoomar ut alla vyer.

③ Plusknappen zoomar in alla vyer.

Smart Autozoom

Dessutom har programmet en automatisk zoomfunktion som ökar zoomfaktorn på de visade
bilderna till 300 % när det navigerade instrumentet hålls stilla i samma position. Zoomfaktorn
förblir 300 % så länge instrumentet navigeras långsamt.
Om instrumentet navigeras snabbt eller avlägsnas från kamerans synfält återgår zoomfaktorn till
100 %. Du kan också återställa zoomfaktorn med Zoom-knapparna i menyfältet.

①

Figur 55 
OBS: Smart Autozoom aktiveras som standard när du startar programmet. Att trycka på Zoom:
100% en liten stund aktiverar/inaktiverar Smart Autozoom.
 

För att inaktivera denna inställning:

Steg

1. Tryck på Settings i dialogen Tools.

2.
Tryck på knappen Smart Autozoom för att aktivera inställningen.
Om du trycker på knappen igen inaktiveras inställningen.
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8.2 Konfigurera huvudskärmarna
8.2.1 Översikt

Allmän information

Knappen Display ② i menyfältet kan användas för att verkställa globala inställningar för
huvudskärmen och konfigurera två olika skärmar med arbetsytor (anges genom att en ① poppar
upp). 
Så snart de konfigurerats sparas skärminställningarna under hela ingreppet.

①

②

Figur 56 
Standardskärminställningarna anges som följer:
• Workspace 1: Axiell, koronal, sagittal samt ytterligare en vy som avgörs av din programlicens
• Workspace 2: Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2 samt ytterligare en vy som avgörs av din

programlicens

Hur man konfigurerar en vy

Steg

1. Håll Display intryckt en liten stund för att välja den arbetsyta du vill konfigurera.

2.

• Använd ikonen Ögat för att konfigurera varje enskild vy eller
• Tryck på Display för att:

- Välj en förkonfigurerad visningsinställning (fliken Layouts, se s. 120).
- Skapa en anpassad inställning för vald skärm (fliken Add, se s. 122).

Visningsdialogrutan

Figur 57 
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Alternativ

På fliken Layouts kan du:
• Välj förkonfigurerade visningslayouter för att konfigurera huvudvyn (se s. 120).
• Skapa och/eller välja en anpassad visningslayout för huvudskärmen (se s. 122).

På filken View Orientation kan du definiera orienteringen på patientens bilddata så att den mot-
svarar patientens position enligt kirurgens perspektiv (se s. 124).
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8.2.2 Förkonfigurerade layouter

Hur man väljer en förkonfigurerad layout

Steg

1. Tryck på Display.

2. Välj fliken Layouts.

3. Välj den förkonfigurerade layouten.

4.

Om mer än en bilduppsättning är tillgängligt väljer du den bilduppsättning som du vill visa
i dialogen Select Set.
Om du har valt layouten 2x3 Windows uppmanar programmet dig att välja två bildupp-
sättningar (om mer än två bilduppsättningar är inlästa).
Dialogen stängs och den valda skärmen uppdateras med definierad konfiguration.

OBS: Om du snabbt vill växla till axiella, koronala och sagittala vyer väljer du 4 Windows.
 

Layoutalternativ

Figur 58 

Layoutalternativ Förklaring

4 Windows Fyra lika stora vyer (3D, axiell, sagittal, koronal)

2+1 Windows Två lika stora vyer (sagittala, koronala) och en stor vy (axiell)

3+1 Windows Tre lika stora vyer (axiell, sagittal, koronal) samt en större vy (3D)

4 Inline Windows Fyra lika stora vyer (3D, Probe’s Eye, Inline 1, Inline 2)

2x3 Windows Två olika bilduppsättningar sida vid sida (axiella, sagittala, korona-
la)

2x3+1 Windows Två olika bilduppsättningar sida vid sida (axiellt, sagittalt, koronalt)
samt en större vy (3D)

3x3 Windows Tre olika bilduppsättningar sida vid sida (axiella, sagittala, korona-
la)

OBS: När du valt en layout tar det en stund innan alla vyerna har uppdaterats. Vyerna uppdateras
sekventiellt istället för alla samtidigt.
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Exempel på konfiguration

I detta exempel visas layouten 2x3 Windows:

Figur 59 

Konfiguration av huvudvyn vid två displayer

Om ditt system har två displayer (t.ex. Curve-system) kan du konfigurera de båda huvudvyerna i
dialogen Display.

Alternativ

Välj en förkonfigurerad visningsinställning för att konfigurera visningen av aktuell aktiv huvudvy.

Välj en förkonfigurerad visningsinställning för att konfigurera visningen av den icke aktiva huvud-
vyn.
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8.2.3 Anpassade layouter

Allmän information

Detta alternativ ger dig möjlighet att spara layouter och vyer som du har konfigurerat med
knappen Display eller ikonen Ögat.
När du stänger programmet sparas dina specialvyer ①.

Hur man definierar en speciallayout

①

Figur 60 

Steg

1.
Konfigurera en vy för skärmarna Workspace 1 eller Workspace 2:
• Med fliken Layouts och
• Med ikonen Ögat

2. Tryck på Display i menyfältet.

3. Öppna fliken Layouts (visas ovan).

4. Tryck på Add.

5.
Definiera ett namn för specialvyn i dialogen Display Label och tryck på Accept.
Specialvyn ① är nu tillgänglig och kan väljas på fliken Layouts.

Hur man verkställer speciallayouten

Steg

1. Tryck på Display.

2. Välj fliken Layouts.

3. Välj en definierad speciallayout.

4.

De förvalda bilduppsättningarna, om det finns några, verkställs i specialvyn.
Annars uppmanar dig programmet att välja erforderliga bilduppsättningar.
OBS: Dialogen stängs och den valda layouten uppdateras med speciallayouten.
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8.2.4 Bildorientering

Allmän information

I dialogen Image Orientation, som finns under Tools > Settings > Image Orientation kan du
ställa in orienteringen på patientens bilddata i axiella, koronala och sagittala vyer så att det
motsvarar patientens position i operationssalen.

Hur man ställer in orienteringen

Figur 61 

Steg

Välj önskad orientering i dialogen Image Orientation.
Märkningen i bildvyerna (anterior/posterior, vänster/höger, huvud/fot) uppdateras på motsvaran-
de sätt.

För att säkerställa att patientorienteringen har ställts in korrekt ska du verifiera att bildens
märkning (se s. 114) motsvarar den faktiska patientorienteringen (riktningarna anterior/
posterior, vänster/höger och huvud/fötter).
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8.2.5 Vyorientering

Allmän information

I dialogen View Orientation kan du justera orienteringen på patientens 3D-bilddata så att det
motsvarar patientens position ur kirurgens perspektiv. På så sätt kan kirurgen se bilddata på
skärmen och den faktiska patienten ur samma vinkel.
View Orientation används för Inline 1, Inline 2, alla Probe’s Eye-vyer samt vyn Craniotomy
Planning samt MIP-vyer.

Innan du börjar

Kontrollera att du har registrerat patienten.

Hur man ställer in vyorienteringen

②

③①

Figur 62 

Steg

1.
• Gå till Display > View Orientation eller
• Tryck på ikonen Ögat > View Orientation om tillgängligt

2. Justera rotationen på 3D-bilden i valfri riktning om det behövs genom att trycka direkt i
dialogen och flytta bilden med fingret till önskad rotation.

3. Tryck på Close ③ för att bekräfta ändringarna och gå vidare till huvudskärmen.

Alternativ

Tryck på Reset ① för att återställa den patientorientering som gällde när du kom till dialogen.

Tryck på ikonen ② för att ändra bilduppsättning.
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8.3 Konfigurera enskilda vyer med ikonen Ögat
8.3.1 Konfigurera individuella vyer

Ikonen Ögat

Ikonen Ögat är tillgänglig i varje bildvy på huvudskärmen. Du kan använda Ögat för att definiera
inställningar för varje individuell vy.

Figur 63 

Hur man får åtkomst till alternativen för vyer

Tryck på ikonen Ögat i den vy som du vill ändra. Följande dialog öppnas:

Figur 64 
Det finns flera flikar där du kan definiera inställningarna.
• 2-D Views (s. 127)
• 3-D Views (s. 130)
• Other Views (s. 134)
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• View Configuration (s. 147)
• Windowing (s. 139)
• View Orientation (s. 124)

OBS: Tillgängligheten beror på vald vy, din systemkonfiguration och licenser.
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8.4 Tilldela 2D- och 3D-bilder för individuella vyer
8.4.1 2D-vyer

Hur man tilldelar 2D-vyer

Figur 65 

Steg

1. Tryck på fliken 2-D Views.

2. Tryck på önskad vy.

3.
Om mer än en bilduppsättning är tillgänglig öppnas dialogen Select Set. Välj den bildupp-
sättning du vill visa i denna vy.
OBS: Dialogen stängs och vyn uppdateras med vald bilduppsättning.
 

2D axiella, koronala och sagittala vyer

Vy Förklaring

Axial: Visar bilden i axiell position i förhållande till aktu-
ell instrumentposition
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Vy Förklaring

Coronal: Visar bilden i koronal position i förhållande till
aktuell instrumentposition

Sagittal: Visar bilden i sagittal position i förhållande till
aktuell instrumentposition

OBS: Programmet visar det snitt i vilket instrumentspetsen för närvarande navigeras.
 

2D-inline-vyer

Vy Förklaring

Inline 1: Visar ett rekonstruktionsplan som omfattas av
instrumentaxeln i vertikal riktning enligt definierad vyo-
rientering (se s. 124). Detta resulterar i en rekonstruk-
tion som sträcker sig från ett koronalt till ett sagittalt
granskningsplan.

Inline 2: Visar en vy vinkelrätt mot vyn Inline 1. Här om-
fattas rekonstruktionsplanet av instrumentaxeln i hori-
sontell riktning enligt definierad vyorientering (se s.
124).
OBS: Denna vy är användbar för att identifiera och leda
probens axel.
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2D Probe’s Eye-vyer

Vy Förklaring

Probe’s Eye: Visar en vy vinkelrät mot instrumentaxeln
enligt vyerna Inline 1 och 2. Probe’s Eye-vyplanet inne-
håller instrumentspetsen. 

Split Probe’s Eye: Visar fyra vinkelräta snittrekonstruk-
tioner vid olika djup från instrumentspetsen. Instru-
mentspetsen anges med ett hårkors vid djupen 0 mm,
5 mm, 10 mm och 15 mm. 
OBS: Denna vy är särskilt användning för vägledning
under navigeringen.
 

Konfigurera 2D-vyer

Tryck på ikonen Ögat för att hantera objekt och överlagringar i enskilda vyer via fliken View
Configuration rörande synlighet och visualisering.
Om du ändrar fönsterinställningarna på fliken Windowing kommer de att ändras för samtliga
rekonstruktionsvyer av denna bilduppsättning.
OBS: Använd Apply to all views för att verkställa ändringarna i samtliga vyer inklusive t.ex. 3D-
vyerna.
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8.4.2 3D-vyer

Hur man tilldelar 3D-vyer

Beroende på vilken licens som köpts kan du ha några eller samtliga av nedanstående 3D-
granskningsalternativ:

Figur 66 

Steg

1. Tryck på fliken 3-D Views.

2. Tryck på önskad vy.

3.
Om mer än en bilduppsättning är tillgänglig öppnas dialogen Select Set. Välj den bildupp-
sättning du vill visa i denna vy.
OBS: Dialogen stängs och vyn uppdateras med vald bild.
 

Navigeringsdisplayen kan ta längre tid att uppdatera vid beräkning av en 3D-vy. Visningen
kan också bli fördröjd om flera 3D-vyer ska visas samtidigt. För att snabba på visningen
kan du minska antalet 3D-vyer.

3D-vyer

Vy Förklaring

Overview: Visar en 3D-rekonstruktion av bilduppsätt-
ningen och objekten baserat på en volymrenderingstek-
nik. Huden kan visas som en glasliknande silhuett.
Beroende på licens är det möjligt att visa dynamiska trös-
kelbaserade ben- och kärlobjekt. Alla justeringar kan ut-
föras på fliken View Configuration via ikonen Ögat.
Du kan vrida 3D-bilden i valfri riktning genom att trycka
direkt i bildvyn.
OBS: Overview finns för MR- och CT-bilduppsättningar.
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Vy Förklaring

Probe’s Eye: Visar en 3D-rekonstruktion av bilduppsätt-
ningen baserat på en volymrenderingsteknik som Over-
view.
3D-bildens position är vänd vinkelrätt mot instrumenta-
xeln. Denna vy kan endast användas för spårning av ett
instrument.
OBS: Probe’s Eye finns för MR- och CT-bilduppsättning-
ar.
 

Craniotomy Planning: Visar en 3D-rekonstruktion av
objekt och ben med en silhuett av patientens hud.
Du kan vrida 3D-bilden i valfri riktning genom att trycka
direkt i bildvyn. När funktionsikonen är aktiv används
Softouch/pekaren för att ange den planerade kranioto-
min. När funktionsikonen är inaktiverad används Sof-
touch/pekaren för att bläddra snittvis genom ben-/hudsil-
huetterna för att ta fram planerade objekt eller banor.
Det rekommenderas att ett cerebrumobjekt skapas (i
iPlan) för att planera den benfliksmarkering genom vars
gyrus eller sulcus du kommer att passera för att nå ditt
mål.
OBS: Craniotomy Planning rekommenderas för CT-
bilduppsättningar men är också möjligt för MR-bildupp-
sättningar.
 

MIP: Möjliggör en volymvisualisering av 3D-data som
projicerar de voxlar som har den högsta intensiteten
längs granskningsriktningen i visualiseringsplanet.
OBS: MIP finns för CT-, MR- och PET-bilduppsättningar.
 

Sinus Overview: Definierar benet för att visa sinushålig-
heterna. Genom att flytta pekaren man kan ”skära bort”
ben för att få en bättre vy över sinushåligheterna.
Vyerna Sinus Axial, Sinus Coronal och Sinus Sagittal
är tillgängliga.
OBS: Sinus-vyerna är endast tillgängliga med CT-bild-
uppsättningar.
 

OBS: Visningen av funktioner och vy kan variera, beroende på vilken licens du har.
 

Inspektera översikten och Probe’s Eye-vyn efter beräkningen och anpassa hud-/
bentröskeln på vykonfigurationsfliken om ytan inte återges på korrekt sätt.

Konfigurera 3D-vyer

Tryck på ikonen Ögat för att hantera objekt i enskilda vyer via fliken View Configuration.
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• För att ändra färg, namn eller opacitet, tryck på miniatyrbilderna för detaljer.
• Ändra vissa tröskelvärden och hudvisualiseringstyper från en transparent silhuett till ett

naturligt, ogenomskinligt utseende.
• Aktivera ett skärplan för varje objekt, vilket betyder att respektive objekt skärs igenom med

pekaren.
• Om en beskärningsruta har fördefinierats i iPlan eller DICOM Viewer kan du aktivera/

inaktivera denna för visualisering (t.ex. om du vill se hela bilduppsättningen).
OBS: Tryck på Apply to all views för att verkställa ändringarna i samtliga vyer.
 

Fliken View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figur 67 
På fliken View Configuration kan du:

Nr Komponent

① Välj ett objekt för granskning (tryck på miniatyrbilden).

②

Välja att göra ett objekt synligt/osynligt i en huvudvy.
Aktivera/inaktivera Visible för att visa/dölja objekt i bildvyerna:
• Ett öppet Öga betyder att objektet är synligt.
• Ett stängt Öga betyder att objektet är dolt.

③ Välj ett objekt som ska skäras igenom av pekaren.

④ Ändra visualiseringen av ett objekt, t.ex. Skin till Skin Overlay.

⑤ Beskär ett dataset med en ruta (ROI) som måste ha fördefinierats i iPlan eller DICOM
Viewer.

⑥ Verkställ ändringarna i alla de övriga vyerna.

Fliken View Orientation

På fliken View Orientation kan du justera orienteringen på patientens 3D-bilddata så att det
motsvarar patientens position ur kirurgens perspektiv, se s. 124 för mer information.
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Noggrannhetsgränser i 3D-vyer

3D-vyerna baserade på volymrenderingsteknik kan ha reducerad upplösning jämfört med deras
relaterade (underliggande) dataset, eftersom det tillgängliga systemminnet är begränsat.
Tänk på att 3D-vyerna endast är rekonstruktioner av underliggande 2D-snitt. På grund av detta
kan 3D-vyerna ha minskad detaljnivå (lägre upplösning) eller innehålla artefakter jämfört med
originaldatasetet. Berörda strukturer, t.ex. på grund av förlust av/införande av anatomiska data,
kan vara upp till några millimeter stora.
OBS: Att bara stänga en 3D-vy ökar inte upplösningen för de övriga öppna 3D-vyerna. För att
slippa beräkna en vy flera gånger sparar systemet 3D-vyerna i minnet så snart de har skapats.
 

Bildkvalitet

Kvaliteten på 3D-ytvyerna (t.ex. Skin Overview) beror på MR-sekvensen.

3D-vyer är inte tillräckligt för interventioner, utan ska endast användas för orientering.
Detaljer som är synliga i 2D-vyerna är kanske inte synliga i 3D-rekonstruktionerna.
Navigera inte med användning av endast 3D-vyerna. Verifiera kritiska beslut i 2D-vyerna.

3D-rekonstruktionen visas inte med de ursprungliga bilddatas hela upplösning.

Bildvisning

Genomskärande eller inneslutna objekt är inte helt synliga i vissa 3D-vyer.

Visningen av och djupet på instrument, banor, objekt och punkter i 3D-vyerna kan skilja sig
från verkligheten. Rotera 3D-vyn tills 3D-förhållandena mellan all information som visas är
klara. Var medveten om att delar av de projicerade objekten kanske faktiskt inte befinner
sig på aktuellt snitt.

Objekt, instrument, punkter, banor mm visas som ogenomskinliga. Därför kan objekt,
instrument, punkter, banor mm. genomskära eller täcka varandra.
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8.5 Definiera andra individuella vyer
8.5.1 Val av vyer

Åtkomst till andra vyer

Tryck på fliken Other Views för att komma till fler vyer.

Figur 68 

Alternativ Se

Ultrasound Sida 203

Ultrasound Inline Sida 223

Microscope Sida 277

Microscope Depthview Sida 298

Video Sida 136

Auto-Pilot Sida 137

Brain Projection Sida 135

OBS: Vilka andra vyer som är tillgängliga beror på din systemkonfiguration.
 

Videovisning

Vi rekommenderar att videobilderna visas separat på en annan monitor.
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8.5.2 Brain Projection

Allmän information

Brain Projection viker ut snittet i 2D axiell vy vid det djup där pekarens spets vidrör det.
Projektionen är en böjd rekonstruktion som beräknas som avståndet från djupet för pekarens
spets till kanten på kraniet, och den visas som en platt, kartliknande projektion. Brain Projection
finns för användning med CT- och MR-dataset.
Med Brain Projection kan du:
• Lokalisera hjärnlesioner
• Jämföra hjärnans båda hemisfärer
• Visa objekt, överlägg, riktmärken och genomskärningspunkter på banor
• Samtidigt navigera i hjärnprojektions- och rekonstruerade flerplansvyer
• Ger orientering om hjärnvävnadens yta

Brain Projection ska inte användas för att mäta avstånd, eftersom de planerade objekten är
förvrängda.

Hur man visar Brain Projection

Figur 69 

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat i den vy som du vill ändra.

2. Tryck på fliken Other Views.

3. Tryck på Brain Projection.

4. Välj det dataset du vill visa i vyn Brain Projection. Programmet öppnar automatiskt vyn.
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8.5.3 Visning av videovyer

Innan du börjar

Konfigurera videoanslutningen (se s. 51).

Hur man visar video

Steg

Tryck på Video på fliken Other Views för att visa videobilder från valfri källa, t.ex. endoskop som
är anslutna till systemet.
Dialogen stängs och vyn uppdateras med videobilden.

Videobilderna är inte lämpliga för diagnostiskt bruk, eftersom de kan framträda
förvanskade. Färgbildimport från externa enheter kan visa objekten i en annan färg än den
som visas på navigeringsskärmen. Vi rekommenderar att du använder
sammanhangsinformation som exempelvis storlek och position för att identifiera olika
objekt.

Maximerad videovy

Om du har konfigurerat en videovy maximeras videovyn till helskärm om det navigerade
instrumentet tas bort från kamerans synfält under 60 sekunder. När instrumentet åter placeras i
kamerans synfält återställs tidigare visningsinställningar.
Du kan inaktivera denna inställning på följande sätt:

Steg

1. Tryck på Settings i dialogen Tools.

2.

Tryck på knappen Smart Video Maximize för att aktivera inställningen.
Om du trycker på knappen igen aktiveras inställningen.
OBS: Smart Video Maximize aktiveras som standard när du startar programmet.
 

OBS: Smart Video Maximize är inaktiverat i vyer som maximerats eller minimerats manuellt (se
s. 115).
 

Definiera andra individuella vyer

136 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



8.5.4 Auto-Pilot-vy

Allmän information

Auto-Pilot är en tredimensionell, tunnelformad vy som används för att navigera ett instrument
längs en bana. Denna funktion är användbar vid exempelvis katetrisering av traumapatienter eller
för vägledning vid biopsier på fri hand.

Innan du börjar

För att komma åt vyn Auto-Pilot måste en bana visas i bildvyn (se s. 170).
Om mer än en bana är synlig väljer du aktiv bana i dialogen Trajectories (se s. 166).

Hur man öppnar Auto-Pilot-vyn

Steg

1. Tryck på Auto-Pilot på fliken Other Views.

2. Dialogen stängs och en 3D-rekonstruktion
beräknas som visar banans ingångspunkt.

3.

Det rekommenderas att 3D-rekonstruktionen roteras tills den motsvarar den faktiska pa-
tientorienteringen, genom att trycka direkt på de övre hörnen i vyn.
OBS: Den övre orienteringen i vyn Auto-Pilot ställs enligt View Orientation (se s. 124).
Om man justerar orienteringen i Auto-Pilot-vyn justeras även View Orientation.
 

4.
Håll det navigerade instrumentet vid ingångspunkten. Auto-Pilot-vyn visar när:
• Instrumentet befinner sig inom 50 mm från ingångspunkten.
• Instrumentets vinkelavvikelse från banan är mindre än 30°.
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Auto-Pilot-vy

③

②

④

①

Figur 70 

Nr Förklaring

① Den här pilen visar det avstånd och riktning som instrumentspetsen ska flyttas för att ju-
stera den mot banan.

② Den här pilen visar den riktning och vinkel som instrumentspetsen ska vridas för att juste-
ra den mot banan.

③
Skalan visar avståndet från verktygsspetsen till målplanet.
OBS: Skalan visar endast det faktiska avståndet till målet när instrumentet är justerat mot
banan.
 

④

Det gröna hårkorset anger ingångspunkten.
Det röda hårkorset anger målpunkten.
OBS: Vyn Auto-Pilot tar hänsyn till verktygsspetsens förskjutning (se s. 176) vid visning-
en av djup.
 

OBS: Så snart instrumentet når målplanet blir visningen av Auto-Pilot röd. En varningston ljuder
om instrumentet tränger förbi målet.
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8.6 Definiera bildinställningar
8.6.1 Val av bilduppsättning

Allmän information

I dialogen Select Set kan du välja den bilduppsättning som ska användas för navigeringen samt
definiera olika inställningar.

Hur man väljer en bilduppsättning

Figur 71 

Steg

1.
Tryck på Image Set i dialogen Data.
Tillgängliga bilduppsättningar anges efter modalitet, scandatum och -tid, med de senaste
MR- och CT-bilduppsättningarna först.

2. Välj en bilduppsättning.

3.
Justera bildinställningarna efter behov på de fliksidor som öppnas:
• Windowing (se s. 140)
• Properties (se s. 142)
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8.6.2 Justering av fönsterinställningar

Allmän information

Du kan också justera fönsterinställningarna för en bilduppsättning i navigeringsprogrammet.

Att komma till fönsterinställningar

Du kan komma till fönsterinställningarna på två olika sätt:
• Via dialogen Data eller
• Via ikonen Ögat för justering av en enskild vy

Hur man justerar fönsterinställningarna i bilduppsättningen

Steg

Tryck på fliken Windowing.

Figur 72 

Alternativ

Dra Right och Left skjutlist uppåt/nedåt för att öka/minska värdena.

Använd enkelpilen för att justera värdet till nästa gråskalevärde i bilduppsättningen.

Använd de dubbla pilarna för att justera värdet med 2 %.

Använd pilarna i bilden för att bläddra genom snitten och kontrollera inställningarna.

Tryck på Radiology defined för att verkställa de inställningar som definierades när bilderna ur-
sprungligen togs.

Tryck på Full range för att verkställa hela området av gråskalevärden/Hounsfield-enheter som
samlats in av scanner. 

Tryck på Toggle Color för att växla mellan olika färgalternativ för visningen av gråskala (regnbå-
ge, het metall, grå, Sokoloff).
OBS: Färgalternativen är endast tillgängliga för MR-bilduppsättningar.
 

Tryck på Reset för att återställa fönsterinställningsvärdena till de som gällde innan dialogen
Windowing öppnades.
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Fönsterinställningar

Bildtyp Inställningar

CT 

Densitetsinformationen utvärderas i Hounsfield-enheter på en skala
från -1 024 till 3 071. Bra ingångsvärden för bästa återgivningen av
hjärnvävnad och en kontrastförstärkt tumör är 0 för den vänstra och
100-150 för den högra parametern.

MR

Som de definierats på scannern.XA 

PET/SPECT

OBS: Vissa värden går kanske inte att välja.
 

Att ändra fönsterinställningarna

Att ändra fönsterinställningarna kan minska detaljrikedomen som visas i
bilduppsättningen. Innan du startar patientbehandling måste du kontrollera att alla detaljer
i strukturerna visas på korrekt sätt.

Överföra fönsterinställningar

Fönsterinställningarna kan inte inverteras, men de går att överföra från andra
programtillämpningar.
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8.6.3 Granska bilduppsättningens egenskaper

Allmän information

Så snart du har valt en bilduppsättning kan du granska olika egenskaper, t.ex. snittavstånd och
antal snitt i bilduppsättningen, etc.

Hur man granskar egenskaperna

Figur 73 

Steg

Tryck på fliken Properties.
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9 ALLMÄNNA
NAVIGERINGSFUNKTIONE
R

9.1 Noggrannhetskontroller
9.1.1 Översikt

Allmän information

Så snart patienten har registrerats uppmanar programmet dig att verifiera registreringens
noggrannhet om du har gjort paus i navigeringen i flera minuter, eftersom registreringen kan få
bristande noggrannhet över tid.

En ljudsignal påminner dig om att kontrollera noggrannheten och ikonen Accuracy
Check visas i det övre hörnet i patientinformationsfältet.

Upprepade noggrannhetskontroller

För bättre noggrannhetsövervakning under proceduren rekommenderas det att fysiska riktmärken
definieras som kan användas för verifiering under proceduren. Dessa riktmärken ska definieras
omedelbart efter den initiala registreringen.
Utför detaljerad verifiering under hela proceduren, t.ex. i följande situationer:
• Före och efter drapering
• Efter borrning eller kraniotomi
• Efter genomförd biopsi eller resektion
• När meddelandet om noggrannhetskontroll visas
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Hur man verifierar noggrannheten

Figur 74 

Steg

1. Tryck på ikonen Accuracy Check för att öppna dialogen Accuracy Check. Animeringen
visar hur man utför en noggrannhetskontroll.

2. Tryck på knappen Confirm.

3.

Håll pekaren/instrumentet mot ett känt anatomiskt riktmärke och kontrollera att pekarens
position som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.
OBS: Om du pekar på en markör eller ett förplanerat riktmärke känner systemet igen den
punkten och visar avvikelsen från pekarens spets till markören/riktmärket.
 

För att upptäcka eventuella funktionsfel i systemet måste du verifiera noggrannheten
upprepade gånger under ingreppet.

Minskad noggrannhet

Förflyttning av hjärnan kan orsaka diskrepans mellan preoperativa patientdata och den
faktiska positionen.

Noggrannhetskontroller

144 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9.1.2 Verifiera pekaren och Softouch

Allmän information

Du kan verifiera noggrannheten på pekaren och Softouch i konen ① på referensanordningen.

①

Figur 75 

Hur man verifierar noggrannheten

Steg

1. Håll instrumentets spets i referensanordningens kon.

2. Avståndet mellan pekarens/Softouchs spets och konen visas i 2D-navigeringsvyerna.

Använd inte en felaktig pekare eller Softouch.
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9.2 Skärmdumpar
9.2.1 Att ta och granska skärmdumpar

Hur man tar skärmdumpar

Steg

1. Tryck på knappen Screenshot för att ta en skärmdump av aktuell
skärm.

2.

Skärmdumpen blir tillgänglig för export till ett externt lagringsmedium (t.ex. USB-minne,
CD-R) enligt beskrivningen i Användarguide till Patient Data Manager.
OBS: Skärmdumpar kan också granskas i andra Brainlab-program (t.ex. Image Viewer),
så länge relevanta patientdata är inlästa.
 

Anonymisera skärmdumpar

Systemet kan konfigureras så att patientinformationen inte syns på skärmdumpen. Kontakta
Brainlab för mer information.

Patientens namn visas på varje skärmdump. För att skydda patientens sekretess ska
åtkomst till skärmdumpar begränsas till relevant medicinsk personal.

Skärmdumpar
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9.3 Objects och Overlays
9.3.1 Översikt

Allmän information

Med funktionen Objects, Overlays kan du hantera objekt som förplanerats i iPlan eller
Smartbrush, som skapats med funktionen Paint och/eller skapa ett nytt överläggsobjekt (se s.
155).

Dialogrutan för objekt

Öppna Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figur 76 

Nr Funktion Förklaring

① Apply to all views Verkställ objektinställningarna i alla relevanta vyer om du har hante-
rat objekt i individuella vyer via ikonen Ögat (se s. 157).

② Create overlay Lägga till ett överläggsobjekt (se s. 155).

③ Item Lista över alla tillgängliga objekt.

④ Visible
Aktivera/inaktivera Visible för att visa/dölja objekt i bildvyerna:
• Ett öppet Öga betyder att objektet är synligt.
• Ett stängt Öga betyder att objektet är dolt.

⑤ Visualization
Växla mellan olika visningsalternativ (t.ex. objektet visas med kontu-
rer, ifyllt med färg eller i 3D).
Vilka visningsalternativ du kan växla mellan beror på valt objekt.

⑥ Remove Radera ett objekt.

Hur man kommer till objekt och överlägg

Steg

För att komma åt ett objekt för att kunna modifiera det trycker du på miniatyrbilden av relevant
objekt.
En serie fliksidor öppnas där du kan göra modifieringar (se s. 149).
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Visa objekt

När man granskar objekt i 2D-vyer kan det hända att mindre objekt inte visas när man bläddrar
genom bildsnitten om de befinner sig mellan två bildsnitt.
Om du måste ställa in ett objekt på ”icke synligt” (se s. 147) visas det inte i bildvyerna.

Granska hela visningen av samtliga objekt som är relevanta för operationen. Se till att alla
objekt som är viktiga för operationen är inställda på synligt.

Visningen av objektens konturer kan ha lägre upplösning än underliggande bilddata.
Granska alla objekt noga för att se till att de verkligen representerar intresseområdet på ett
bra sätt.
OBS: Om du växlar ett objekt till 3D i en 2D-vy kommer hela 3D-objektet att visas, även om viss
objektinformation finns på andra snitt.
 

Objects och Overlays
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9.3.2 Objekt

Hur man modifierar objektvisningen

Du kan modifiera visningen av objekt via fliken Visualization. 

Figur 77 

Alternativ

För att ändra visningen väljer du:
• Outline: Visa objektet markerat i färg
• Fill: Visa objektet fyllt med färg
• 3-D: Visa en tredimensionell bild av ett objekt

OBS: Använd inte 3-D för lokaliseringsändamål.
 

Använd skjutlisten för att justera objektets opacitet i bildvyerna.

Hur man modifierar objekts egenskaper

Du kan modifiera objektens egenskaper via fliken Properties.

Figur 78 
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Alternativ

För att byta namn på objektet trycker du på Edit och definierar ett nytt namn i dialogen Enter
Name.

För att ändra objektets färg väljer du en färg i paletten.

Välj olika färger för varje objekt för att undvika förvirring.
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9.3.3 Fiberobjekt

Allmän information

Fiberobjekt planeras med funktionen Fiber Tracking i iPlan. Se Användarhandbok för
programvaran iPlan för mer information.

Hur man modifierar visningen av fiberobjekt

Du kan modifiera visningen av Fiberobjekt via fliken Visualization.

Figur 79 

Alternativ

Fiberobjekten kan visas som:
• Fiber (enstaka fibrer visas)
• Object (solida objekt visas)

Om fiberobjektet visas som Fiber kan du välja:
• 2-D: Visa en tvådimensionell representation av fiberobjektet (i samma plan som aktuellt bild-

snitt).
• 3-D: Visa en tredimensionell representation av fiberobjektet.

OBS: Använd inte 3-D för lokaliseringsändamål.
 

Om fiberobjektet visas som Object kan du välja:
• Outline: Visa objektet markerat i färg.
• Fill: Visa hela objektet i färg.
• 3-D: Visa en tredimensionell representation av objektet.

Använd skjutlisten för att justera objektets opacitet i bildvyerna.

I 2-D-läget visas fibrerna inklusive delar upp till 1 mm från aktuellt visat bildsnitt.
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Hur man modifierar fiberobjekts egenskaper

Tryck på fliken Properties.

Figur 80 

Alternativ

För att byta namn på fiberobjektet trycker du på Edit och definierar ett nytt namn i dialogen En-
ter Name.

Om fiberobjektet visas som Fiber kan du välja:
• Inaktivera Single color: the fiber objektet visas i flera färger. Färgerna beror på diffusionsrikt-

ningen i varje enskild fiber (röd = vänster-höger, grön = anterior-posterior, blå = huvud-fot).
• Aktivera Single color och välj en färg i den palett som öppnas.

Om fiberobjektet visas som Object visas det alltid i en färg. För att ändra objektets färg väljer du
en färg i paletten.
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9.3.4 Object Shift

Allmän information

Med Object Shift kan du skifta ett objekt för att kompensera för eventuella förändringar av
objektets position. CT/MR-bilddatan och objektets storlek och form förblir oförändrade. Object
Shift kan användas i exempelvis följande fall:
• Ultraljudsintegration (s. 203)
• Intraoperativ bildtagning (s. 301)

Programmet medger endast att objekt skiftas i sina ursprungliga former och storlekar.
Objektets verkliga storlek och form kan förändras på grund av hjärnförflyttning,
vätskeförlust eller tumöravlägsnande.

Hur man skiftar objekt

För att skifta ett objekt väljer du fliken Position.

①

③

⑤

②

④

Figur 81 

Steg

1. För att vrida på objektet trycker du på de böjda pilarna ① i vyerna.

2. För att skifta objektet trycker du på de raka pilarna (i anslutning till de orange linjerna) i
vyerna ②.

OBS: När du skiftar ett objekt rekommenderar vi att du byter namn på det objekt som har skiftats,
t.ex. ”Tumör” till ”Skiftad tumör”, eftersom programmet inte visar någon information om att ett
objekt har flyttats.
 

Dessutom har du följande alternativ när du använder Object Shift:

Alternativ

1. Tryck på ikonen Ultrasound ③ för att växla från ACS-vyer till Ultrasound-vyer (se s. 154).
OBS: Denna ikon visas endast om funktionen Ultrasound integration är aktiverad.
 

2. Aktivera Fine ④ för att flytta objektet med små justeringar.

3. Tryck på Reset ⑤ för att återställa objektets position till den ursprungliga positionen när du
kom till dialogen.
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OBS: Det modifierade innehållet i planen sparas direkt i programmet. Ändringar i patientplanen
går inte att ångra i efterhand.
 

Hur man skiftar objekt med hjälp av ultraljud

Tryck på ikonen Ultrasound ② på fliken Position för att aktivera ultraljudsvyerna.
OBS: Du kan också komma till denna dialog via Tools > Ultrasound > Object Shift.
 

③

②
①

Figur 82 

Steg

1. Håll sonden mot objektet så att objektet blir tydligt synlig på ultraljudsbilderna.

2. Tryck på Freeze ③ i en av vyerna.

3. Vrid sonden så nära 90° som möjligt, men håll dig inom kamerans synfält. Tryck på Free-
ze ③ i den andra vyn.

4. Justera objektets position med pilarna ① i vyerna för att skifta och rotera på objektet.
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9.3.5 Överlägg

Allmän information

Funktionen Create Overlay kan användas för att skapa ett överläggsobjekt på en hel
bilduppsättning, som sedan läggs ovanpå den bilduppsättning som för närvarande visas i
bildvyerna.
OBS: Denna funktion är endast tillgänglig om du har mer än en bilduppsättning.
 

Hur man skapar ett överlägg

① ②

③

Figur 83 

Steg

1.

I Data > Objects, Overlays, tryck på Create overlay ①.
OBS: Knappen Create overlay visas i slutet av listan Item. Beroende på hur många ob-
jekt som finns med i listan kan du behöva skrolla till slutet av listan.
 

2. I dialogen Select Set ②, välj den bilduppsättning som du vill lägga över den bilduppsätt-
ning som visas i vyerna.

3. Definiera ett namn på överlägget i dialogen Enter Name ③.

4. Tryck på Proceed för att återgå till Data > Objects, Overlays ①, där överläggsobjektet
visas i listan.
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Hur man modifierar överläggsobjekt

Precis som andra objekttyper kan du justera hur överläggobjekten visas och deras egenskaper.

① ②

Figur 84 

Steg

1. Tryck på miniatyrbilden av överläggsobjektet i Data > Objects, Overlays.

2. Använd skjutlisten på fliken Visualization ① för att justera opaciteten på objektet i bildvy-
erna.

3.

Justera objektets namn och färg på fliken Properties ② (se s. 149).
OBS: Om du väljer svart motsvarar färgen/färgerna på överlägget färgerna i den bildupp-
sättning det skapades från (t.ex. överlägg av PET-scan är färgade).
 

Visad överlagring

I exemplet visas en PET-uppsättning som lagts på en MR-bilduppsättning.

Figur 85 
OBS: Överläggen är inte synliga i 3D-vyerna.
 

OBS: Varje bilduppsättning behåller sina egna fönsterinställningar.
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9.3.6 Hantera objekt och överlägg i enskilda vyer

Hur man hanterar objekt och överlägg i enskilda vyer

När du hanterar objekt via dialogen Data visas ändringarna globalt i samtliga bildvyer.
Du kan ändra objektens synlighet och visualisering i enskilda vyer med hjälp av ikonen Ögat (se
s. 125).
OBS: När man hanterar objekt lokalt är det inte möjligt att lägga till eller radera ett objekt.
 

①

②③④

Figur 86 

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat i relevant vy och välj fliken View configurations ①.

2.

Ändra visibiliteten på ③ och/eller visualiseringen ② av objektet i vald vy.
OBS: Du kan verkställa alla lokala inställningar globalt genom att trycka på Apply to all
views ④.
 

3.
Tryck på miniatyrbilden för att få åtkomst till ett objekt och modifiera det.
OBS: Modifieringar av namn, färg, opacitet och position på ett objekt verkställs alltid glo-
balt för samtliga vyer.
 

OBS: Alternativens tillgänglighet beror på vald typ av vy, t.ex. har Craniotomy Planning andra
alternativ såsom inställningar för beskärning och visualisering.
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9.4 Punkter och banor
9.4.1 Insamling av punkter och banor

Allmän information

Med knappen Acquire kan du definiera digitaliserade punkter. Detta är använd-
bart för att definiera och lagra riktmärken på hjärnans yta, exempelvis för stimu-
lering. Acquire används också för att skapa en bana i bilduppsättningen.

Hur man samlar in punkter med användning av det navigerade instrumentet

Steg

1.
Om det behövs, skapa en ny grupp i Data > Points till vilken punkter ska läggas till (se s.
161).
OBS: Alternativt kan du samla in punkterna först och gruppera dem senare.
 

2.
Placera instrumentspetsen på önskad punkt på patientens anatomi.
OBS: Tänk på att förskjutningen av instrumentspetsen måste vara inställd på 0 vid insam-
ling av punkter.
 

3.

Tryck Acquire för att digitalisera punkten.
Insamlade punkter märks enligt följande:
• Gruppnamn plus nummer (börjar med #01 för varje grupp).
• IntraOp Point plus numret om punkten tillhör standardgruppen som kallas Other

Points.

Hur man samlar in punkter i fryst läge

Du kan också samla in punkter direkt i bildvyerna utan att använda instrumentet.

Steg

1. Tryck på Freeze i menyfältet (se s. 171).

2. Dra genomskärningen mellan de orange linjerna (visas nu i bildvyerna) exakt till där du vill
placera punkten.

3. Tryck på Acquire.

Hur man hanterar insamlade punkter

Steg

Öppna Data > Points och modifiera punkterna enligt beskrivningen på s. 162.
OBS: Du kan också öppna modifieringsdialogen genom att trycka och hålla knappen Acquire
intryckt när du samlar in punkten.
 

Hur man samlar in en bana

Steg

1. Ställ in en förskjutning för verktygsspetsen (se s. 176).
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Steg

2.
Placera instrumentspetsen på önskad punkt på patientens anatomi.
• Ingångspunkten definieras av den faktiska verktygsspetsen som visas i grönt.
• Målpunkten definieras med en virtuell verktygsspets, som visas i rött.

3.
Tryck på Acquire.
Dialogen Data > Trajectories öppnas.

4. Granska banan eller modifiera den om det behövs genom att växla till fliken Position.

OBS: För att skapa en bana på detta sätt måste instrumentaxeln vara aktiverad (se s. 192).
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9.4.2 Hantera punkter

Allmän information

Med funktionen Points kan du hantera:
• Punkter som förplanerats i iPlan
• Punkter som skapats intraoperativt med funktionen Acquire (se s. 158)

Alla punkter hanteras i grupper. Det är praktiskt t.ex. vid kortikal mappning, då punkter som
samlas in under en session kan grupperas tillsammans. Punkter som samlas in i ett annat område
i hjärnan kan lagras i en annan grupp.

Dialogen Points

Öppna Data > Points.

Figur 87 

Funktionerna i dialogen Points

Funktion Förklaring

Item
En lista över alla planerade punktgrupper.
Insamlade punkter som ännu inte grupperats placeras i Other Points.

Visibility

Aktivera/inaktivera Visible för att visa/dölja de grupperade punkterna i bild-
vyerna:
• Ett öppet Öga betyder att punkterna är synliga.
• Ett stängt Öga betyder att punkterna är dolda.
• Ett halvslutet Öga betyder att gruppen innehåller en kombination av syn-

liga och dolda punkter.

Active När du samlar in nya punkter placeras de i den för närvarande aktiva grup-
pen.

Remove

Radera en grupp.
När du väljer en grupp att radera frågar programmet om du vill radera
gruppen och de punkter den innehåller, eller endast gruppen. Om du rade-
rar endast gruppen kommer punkterna i den att flyttas till Other Points (se
s. 163).
OBS: Gruppen Other Points kan inte raderas.
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Funktion Förklaring

Show Labels Om du aktiverar/inaktiverar denna knapp visas/döljs punktens namn i bild-
vyerna.

Show only near pla-
ne

Om du aktiverar/inaktiverar denna knapp visas/döljs punkterna i bildvyer
som befinner sig 20 mm från aktuellt plan.

Hur man lägger till en ny grupp

Du kan lägga till en ny grupp i listan Item.

Figur 88 

Steg

1.
Tryck på Create new group i Data > Points.
Dialogen Point Group öppnas.

2.
För att definiera färg för samtliga punkter i gruppen väljer du en färg i paletten.
Aktuell färg visas till höger.

3. För att namnge gruppen definierar du ett nytt namn med tangentbordet.

4.
Tryck på Proceed för att återgå till dialogen Data > Points.
Den nya gruppen visas i listan Item och visas som en aktiv grupp. Så länge gruppen för-
blir aktiv placeras alla nya punkter du planerar med funktionen Acquire i denna grupp.

Hur man får åtkomst till punktgrupper

Så snart grupper med punkter finns tillgängliga (antingen planerade i iPlan eller insamlade under
navigering, se s. 158), kan du komma åt dessa grupper för att modifiera punkterna.

Steg

Tryck på relevant grupp i listan Item.
En serie fliksidor öppnas där du kan göra erforderliga modifieringar.
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Hur man modifierar punkter

Tryck på fliken Points för att modifiera enskilda punkter i gruppen.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figur 89 

Nr Komponent Förklaring

① Färg För att ändra färg på vald punkt väljer du en färg i paletten.

② Aktuell vald
punkt Aktuell vald punkt anges i dialogen och visas centrerad i bildvyerna.

③ Ultrasound Tryck på ikonen Ultrasound för att växla till ultraljudsvyerna (se s. 165).

④ Pilknappar
Växla mellan tillgängliga punkter för att välja en annan punkt att modifie-
ra.
Det totala antalet punkter anges i dialogens rubrik.

⑤ Edit För att byta namn på vald punkt trycker du på Edit och definierar ett nytt
namn i dialogen Point Label.

⑥ Delete För att radera vald punkt trycker du på Delete.

⑦ Add

För att skapa en ny punkt pekar du på önskad position i bilden och tryck-
er på Add.
OBS: Du kan placera ut en ny punkt genom att dra genomskärningen
mellan de blå linjerna till önskad plats.
 

⑧ Reposition

För att flytta vald punkt trycker du direkt i bilden vid önskad position och
trycker på Reposition. 
OBS: Du kan flytta en punkt genom att dra genomskärningen mellan de
blå linjerna till önskad plats.
 

⑨ Groups

Punkter kan tillhöra mer än en grupp. Om du vill lägga till vald punkt i en
annan grupp och/eller ta bort den från den aktuella gruppen trycker du
på Groups.
Välj grupp/grupper att lägga till punkten i, i dialogen Membership.

⑩ Visible
Som standard är samtliga punkter synliga i bildvyn och knappen Visible
är aktiverad.
För att dölja vald punkt trycker du på Visible.

⑪ Reset Tryck på Reset för att återställa alla punktinställningar till de som defini-
erades när du först öppnade dialogen Points.
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OBS: Det modifierade innehållet i planen sparas i programmet. Ändringar i patientplanen går inte
att ångra i efterhand.
 

Hur man modifierar punktgrupper

Tryck på fliken Properties för att modifiera egenskaperna för den valda punktgruppen.

Figur 90 

Alternativ

För att ändra färg på samtliga punkter i gruppen väljer du en färg i paletten.
Aktuell färg visas till höger. Om punkterna i gruppen innehåller mer än en färg visas en flerfärgsi-
kon.

För att byta namn på gruppen definierar du ett nytt namn med tangentbordet.
OBS: Gruppnamnet Other Points är definierat i programmet och går inte att ändra.
 

Hur man hanterar ogrupperade punkter

Om du ännu inte har skapat någon grupp för nya punkter eller valt en befintlig grupp placeras nya
punkter som standard i Other Points.
Du kan när som helst gå till dessa punkter för att modifiera dem eller placera dem i andra grupper.
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Figur 91 

Steg

1. Tryck på Other Points i Data > Points.

2. Fliken öppnas, och du kan nu modifiera punkterna och gruppera dem enligt beskrivningen
på s. 162.

Punkter och banor

164 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



9.4.3 Ultrasound Landmarks

Hur man lägger till en punkt/ett riktmärke med ultraljud

Funktionen Ultrasound Landmarks kan användas för att markera kärl som har identifierats i
datasetet eller medan du använder läget Ultrasound. Dessa riktmärken är sedan synliga under
operationen.
Tryck på ikonen Ultrasound ① på fliken Points för att aktivera ultraljudsvyerna.
OBS: Du kan också komma till denna dialog via Tools > Ultrasound > Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Figur 92 

Steg

1.
Håll sonden mot det kärl/riktmärke som ska läggas till.
OBS: Vyn till höger är en förstorad ultraljudsvy för att underlätta placeringen av riktmär-
ket.
 

2. Tryck på Freeze ② så snart kärlet visualiseras tydligt.

3. Panorera bilden eller flytta hårkorset till önskad punkt.

4. Tryck på Add för att lägga till ett riktmärke.

OBS: För information om hur man modifierar ett riktmärke/en punkt, se s. 162.
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9.4.4 Hantering av banor

Allmän information

Med funktionen Trajectories kan du:
• Hantera banor som förplanerats i iPlan eller DICOM Viewer
• Skapa och hantera banor under operationen

Dialogen Trajectories

Öppna Data > Trajectories.

Figur 93 

Funktion Förklaring

Item En lista över alla förplanerade och intraoperativt planerade banor.

Visible
Genom att aktivera/inaktivera Visible kan man visa/dölja banan i bildvyerna:
• Ett öppet Öga betyder att banan är synlig.
• Ett stängt Öga betyder att banan är dold.

Active Definierar att banan ska användas i exempelvis Auto-Pilot-läget. Endast en
bana kan vara aktiv åt gången.

Remove Raderar en bana.

Hur man får åtkomst till banor

Steg

För att komma till en bana för att kunna modifiera den trycker du på relevant bana i listan Item.
En serie fliksidor öppnas där du kan göra modifieringar.
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Hur man modifierar banans position

Tryck på fliken Position i bandialogen. Banans namn visas högst upp i dialogen, t.ex. Intraop
Trajectory #2.

Figur 94 

Alternativ

• För att flytta målpunkten trycker du direkt i bilden vid önskad position och trycker på Set Tar-
get. Målpunkten indikeras med en röd sfär.

OBS: Endast aktuell aktiverad bana har en målpunkt som indikeras med en röd sfär. Målpunkter-
na på alla andra planerade banor visas med annan färg.
 

• För att flytta ingångspunkten trycker du direkt i bilden vid önskad position och trycker på Set
Entry. Ingångspunkten anges med ett grönt inringat hårkors.

OBS: Du kan flytta ingångs-/målpunkten genom att dra genomskärningen mellan de blå linjerna
till exakt den plats där du vill placera punkten och trycka på Set Entry/Set Target.
 

För att definiera ingångspunkten med hjälp av ett navigerat instrument (om exempelvis borrhålet
skiljer sig från den ursprungligen planerade ingångspunkten):
• Tryck på Navigate Entry.
• Navigera instrumentspetsen till önskad plats på patienten.
• Vrid på instrumentet eller tryck på Set Entry för att ange ingångspunkten.

För att återställa banans inställningar till de som gällde när du kom till fliksidorna trycker du på
Reset.

För att visa en bana i vyerna Inline 1, Inline 2 och Probe’s Eye trycker du på denna ikon i verk-
tygsfältet.

OBS: Det modifierade innehållet i planen sparas i programmet. Ändringar i patientplanen går inte
att ångra i efterhand.
 

OBS: Banor kan läggas till med hjälp av knappen Acquire i menyfältet (se s. 158).
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Hur man modifierar banors egenskaper

Tryck på fliken Properties.

Figur 95 

Alternativ

För att byta namn på banan trycker du på Edit och definierar ett nytt namn i dialogen Trajecto-
ry.

För att justera diametern på den bana som visas i vyerna använder du knapparna Diameter:
• Tryck på knapparna +/- för att justera diametern i steg om 0,5 mm.
• Tryck på Reset för att återställa värdet till 0.

För att ändra banans färg väljer du en färg i paletten.

Granska banor

Tryck på fliken Review.

Figur 96 
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Alternativ

För att växla mellan vyerna ACS (ikonen är blå) och Inline/Probe’s Eye (ikonen är
gul) trycker du på knappen i verktygsfältet.
OBS: Vyn Probe’s Eye är praktisk när man verifierar banor. I denna vy visas bildsnit-
ten från banans perspektiv (snedställd vinkel) så att du kan se hela banans väg och
säkerställa att inga kritiska strukturer penetreras.
 

För att centrera vyn över ingångspunkten eller målpunkten trycker du på Show Entry eller
Show Target.

För att följa banan för att verifiera dess väg trycker du på Scroll.
När du följer banan visas avståndet från aktuell position till målpunkten. Förloppsindikatorn visas
helt fylld så snart målpunkten nås.

Hur man lägger till en bana

① ②

③ ④

Figur 97 

Steg

1. I Data > Trajectories, tryck på Create new trajectory ①.

2. Ge banan ett namn ② i Data > Trajectories > Trajectory.

3. Om mer än en bilduppsättning är tillgänglig öppnas dialogen Select Set ③. Välj de bild-
uppsättning som banan ska planeras i.

4. Du kan nu ställa in den nya banan och granska inställningarna på flikarna Position, Pro-
perties och Review ④ enligt beskrivningen på s. 166.

OBS: Banor kan läggas till med hjälp av knappen Acquire i menyfältet (se s. 158).
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9.4.5 Visningsalternativ för punkter och banor

Allmän information

Du kan växla mellan 2D- och 3D-visning av alla planerade punkter och banor i bildvyerna.

Hur man aktiverar/inaktiverar kalibrering

Figur 98 

Steg

Aktivera/inaktivera 3-D Points & Trajectories i Tools > Settings för att visa punkterna och ba-
norna i 3D/2D.

Visning av punkter och banor

Följande exempel visar visning i 2D (till vänster) och 3D (till höger) av punkter och banor.

Figur 99 
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9.5 Frysa
9.5.1 Använda läget Freeze

Översikt över frysning

Med knappen Freeze kan du frysa de visade snitten och rekonstruktionerna
för att reducera darrning i bildvyerna. Detta är användbart exempelvis när du
fokuserar på vissa strukturer i scannet, särskilt vid hög zoomfaktor.
Du kommer att se Freeze-punkten där hårkorsets centrum är fast i instrumen-
tets senast spårade position. Orienteringen i bilduppsättningen beror nu på
denna punkt.

Hur man använder frysning

Steg

1. Tryck på Freeze.

2.

Du kan fortsätta att navigera med instrumentet, men snitt och rekonstruktioner förblir frus-
na.
OBS: När Freeze iär aktiverat kan du bläddra genom bildsnitten med pilarna eller den
osynliga rullisten i vyerna (se s. 115).
 

OBS: Freeze-punkten kan skifta något när man växlar mellan Workspace 1 och Workspace 2.
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9.6 Mätfunktioner
9.6.1 Komma till mätfunktionerna

Hur man får åtkomst till mätning

Öppna Tools > Measurement.

Figur 100 
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9.6.2 Visa en linjal

Hur man visar en linjal

Figur 101 

Steg

Tryck på Show Ruler i Tools > Measurement, för att aktivera en linjal i alla bildvyer (utom 3D
och videovyer). När du zoomar in och ut i vyerna uppdateras linjalen på motsvarande sätt.

Använd inte Show Ruler för faktiska mätningar, eftersom den visade strukturen kanske inte
motsvarar den verkliga strukturen på grund av exempelvis fönsterinställningar.
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9.6.3 Visa avstånd

Hur man mäter avståndet till ett planerat mål

Figur 102 

Steg

1. Tryck på Display Distances i Tools > Measurement. 

2.

Håll pekaren mot den punkt som du vill mäta. Mjukvaran visar avståndet från den punkten
till det planerade målet i vanliga 2D-vyer.
OBS: Om en digitaliserad punkt (se s. 160) ligger inom 8 mm från pekarens nuvarande
position visas istället avståndet till den punkten.
 

Hur man mäter avståndet mellan två oplanerade punkter

Figur 103 

Steg

1. Tryck på Display Distances i Tools > Measurement.

2. Håll pekaren mot den första mätpunkten.
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Steg

3. Tryck på Freeze.

4. Håll pekaren mot den andra mätpunkten. Mjukvaran visar avståndet mellan punkterna i
vanliga 2D-vyer.
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9.7 Förskjutning av instrumentspets
9.7.1 Ställa in en förskjutning av instrumentspetsen

Allmän information

Tooltip ger dig möjlighet att virtuellt förlänga eller dra tillbaka spetsen på det navigerade
instrumentet. Detta är användbart för att:
• Granska anatomi på större djup
• Planera banor

Hur man ställer in en förskjutning

Figur 104 

Steg

1. Tryck på Tooltip i menyfältet. Undermenyn Tool Tip Offset öppnas.

2. Använd knapparna -/+ för att finjustera värdet i steg om 1 mm.

3. Tryck utanför undermenyn Tool Tip Offset för att verkställa värdena och återvända till na-
vigeringsskärmen. Förskjutningen visas bredvid knappen Tooltip.

Dessutom:

Återställs Tool Tip Offset till 0 mm.

Förskjutning av instrumentspets
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Övrigt alternativ

Du kan också ställa in förskjutningen av instrumentspetsen i steg om 10 mm genom att:

Steg

1. Tryck på Tooltip i menyfältet. Undermenyn Tool Tip Offset öppnas.

2. Öppna dialogrutan Tool Tip Offset genom att trycka på denna ikon.

3. Välj önskad förskjutningslängd för instrumentspetsen.

4. Tryck på Close för att återgå till navigeringsskärmen.

Navigera med en spetsförskjutning

Figur 105 

Element på skärmen Visas med

Instrumentförskjutning Röd linje

Instrumentets förskjutna spets Rött hårkors

Faktiskt instrument Grön linje

Faktisk instrumentspets Grönt hårkors

Arbeta med förskjuten spets

Programmet ignorerar inställd Tool Tip Offset om du beslutar dig för att registrera patienten med
Softouch/pekaren.

Eftersom förskjutningen av instrumentspetsen verkställs för samtliga instrument måste du
alltid återställa den till noll efter att du arbetat med en förskjuten instrumentspets för att
undvika förvirring undre navigeringen. Var alltid försiktig när verktygsspetsens
förskjutning är inställd på något annat värde än noll.

Om en instrumentbana har kalibrerats på felaktigt sätt kommer förskjutningen också att bli
felaktig.

Rekonstruktionerna och alla andra vyer uppdateras mot den virtuella spetsen.
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Använd inte spetsförskjutningsfunktionen för instrument som har kalibrerats med
användning av vridpunkterna på ICM4.
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9.8 Instrumentinställningar
9.8.1 Komma till instrumentinställningar

Hur man får åtkomst till instrumentinställningarna

Öppna Tools > Settings.

Figur 106 
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9.8.2 3D-instrument

Allmän information

Med 3-D Instruments kan du växla mellan att visa de navigerade instrumenten i 3D eller 2D.

Hur man aktiverar/inaktiverar kalibrering

Steg

Aktivera/inaktivera 3-D Instruments i Tools > Settings för att visa instrumenten i 3D/2D.

OBS: När 3-D Instruments är aktiverat kan patientdata vara dolda bakom instrumentet.
 

Visning av instrument

Följande exempel visar 2D (till vänster) och 3D (till höger) visning av pekaren.

Figur 107 
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Allmän information

Den navigerade instrumentspetsen anges med ett hårkors i bildvyerna. Med Big Instrument
Crosshair kan du växla mellan att visa detta hårkors stort eller litet.

Hur man aktiverar/inaktiverar kalibrering

Steg

Tryck på Big Instrument Crosshair i Tools > Settings för att aktivera/inaktivera inställningen.
OBS: Big Instrument Crosshair aktiveras som standard när du startar programmet.
 

Visning av hårkors

Följande exempel visar stor (till vänster) och liten (till höger) visning av hårkorset.

Figur 108 
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10 KALIBRERA INSTRUMENT
10.1 Introduktion till kalibrering
10.1.1 Översikt

Allmän information

Instrumenten måste kalibreras (om de inte är förkalibrerade) och verifieras för att man ska kunna
navigera med dem. Beroende på instrument och vald kalibreringsmetod kan du kalibrera
instrumentets spets, axel och diameter.
Följande instrumenttyper kan användas med programvaran:
• Förkalibrerade instrument som endast kräver verifiering inkluderar:

- Förkalibreringar som lästs in till programmet.
- Förkalibreringar som redan finns i programmet (t.ex. VarioGuide eller inriktningsverktyg).

• Instrument till vilka man ansluter en instrumentadaptersats och därefter utför kalibrering och
verifiering inkluderar:
- Instrument som inte kommer från Brainlab, exempelvis biopsinålar.
- Brainlab-instrument, t.ex. universalpekare och dräneringsslangar.

OBS: För information om instrumentadaptersatser, se Användarhandbok för instrument.
 

Kalibrerings/verifieringsmetoder

Metod Förklaring Används för

Kalibreringsmatris för
instrument, rev. 4.0
(ICM4)

Utför kalibrering/verifiering med vrid-
punkterna, uttagen eller spåret på
ICM4.

Alla verktyg (utom flexibla verk-
tyg), inklusive stora eller oregel-
bundet formade instrument.

Använda flera instrument

Programvaran kan samtidigt spåra instrument med anslutna anordningar av olika storlekar. Om du
för in ett instrument med en ny geometri (som inte tidigare använts under sessionen) öppnar
programvaran kalibreringsdialogen.

Instrumentens styvhet och kalibreringens noggrannhet

Nedanstående tabell beskriver effekterna av instrumentens styvhet på kalibreringens
noggrannhet.

Instrumenttyp Kommentar

Styvt
Styva instrument är sådana där positionen för instrumentets spets förblir
fast i förhållande till spårningsanordningen under användningen.
Styva instrument kan kalibreras med bästa noggrannhet.
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Instrumenttyp Kommentar

Böjbara

Ett böjbart instrument kan böjas av sin egen vikt eller med minimal kraft.
Detta kan potentiellt leda till signifikanta spårningsfel om det inte hanteras
på korrekt sätt.
Böjbara instrument kan kalibreras förutsatt att instrumentet hanteras på
korrekt sätt och/eller ett mekaniskt stöd används för att se till att böjning-
en minimeras (t.ex. användning av en ledare för en biopsinål).

Flexibla
Flexibla instrument är instrument på vilka instrumentspetsen måste röra
sig för att uppfylla dess avsedda användning.
Flexibla instrument går inte att kalibrera.

Kalibrera inte flexibla instrument.

Verifiering av kalibrering

För att förhindra fel på grund av felaktig instrumenthantering måste du verifiera
kalibreringens noggrannhet för instrumentets spets, axel och diameter. Utför verifiering
efter kalibrering av ett instrument, laddning av en förkalibrering eller återställning av en
kalibrering.
För att verifiera noggrannheten av instrumentkalibreringen under operationen kan du rikta det
kalibrerade instrumentet upprepade gånger mot kända anatomiska riktmärken och verifiera
positionen som visas på skärmen.

Introduktion till kalibrering
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10.1.2 Hantering av instrumentadaptrar

Anslutning av instrumentadaptrar

För en framgångsrik kalibrering måste du kontrollera att:
• Du har anslutit en adapter som är tillräckligt stor för instrumentet. Ju större instrument, desto

större adapter måste du använda. Att använda en för liten adapter kan leda till oexakt
kalibrering.

• Den långa armen på adapterns spårningsanordning löper parallellt med längsaxeln på det
instrument den är ansluten till, såsom visas på bilden nedan.

• Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna innan du kalibrerar.

②①
Figur 109 

Nr Förklaring

① Spårningsanordningens långa arm

② Instrumentets längsaxel

Misslyckad kalibrering

Om programmet känner att en instrumentadapter är för liten för ett instrument visas motsvarande
dialog.
Du kan i så fall ansluta en större adapter eller placera adapterns närmare instrumentspetsen och
därefter trycka på Try Again för att göra om kalibreringen.

Korrekt hantering av instrumentadaptrar

Byt inte ut eller flytta instrumentadapteranordningen efter kalibreringen. Detta leder till
felaktig visning av instrumentet.

Utbyte av en instrumentspets (t.ex. spetsar på universalpekare) eller en instrumentadapter
kräver ny instrumentkalibrering.

Se till att adaptern är tillräckligt stor för instrumentet. Ju större instrument, desto större
adapter måste du använda. En för liten adapter kan leda till oexakt kalibrering.

KALIBRERA INSTRUMENT
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10.1.3 Aktivera kalibrering

Allmän information

Kalibrering aktiveras genom att:
• Hålla instrumentet och ICM4 (om du kalibrerar med en ICM4) i kamerans synfält.
• Håll instrumentet i kamerans synfält.

Så snart ett instrument har kalibrerats och verifierats visas det i listan i dialogen Tools >
Instruments (se s. 201).

Innan du börjar

Se till att endast det instrument som ska kalibreras syns i kamerans synfält.

Läs noga avsnitten om Instrumentadaptersatser och ICM4 i Användarhandbok för
instrument.

Introduktion till kalibrering
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10.2 Kalibrering med användning av ICM4
10.2.1 Översikt

Allmän information

Du kan använda ICM4 för att kalibrera och verifiera stora eller oregelbundet formade instrument.
ICM4-kalibrering ger dig också möjlighet att noggrant kalibrera instrumentets axel.

ICM4:s funktioner

③

②①

Figur 110 

Nr Komponent Funktion

① V-insats (spår)
Kalibrerar instrumentaxeln.
Lämplig för instrument som inte får plats i uttagen (på grund
av stor diameter eller spetsens form).

② Kalibreringsuttag (hål)

Kalibrerar instrumentspets och axel. Lämpliga för instrument
med rak spets.
Kan också användas för instrument som inte har rakt skaft.
OBS: Att använda insatser i uttagen är inte kompatibelt med
Cranial/ENT-navigationsprogrammet.
 

③ Vridpunkter Kalibrerar spetsen på spetsiga instrument.

Verifiera kalibreringen

Varje instrumentkalibrering med ICM4 kräver avvikelsekontroll av axeln, diametern och
instrumentets spets. Detta visar om dessa parametrar visar det faktiska instrumentet på
korrekt sätt.
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Hur man ställer in instrumentets diameter

Du kan definiera instrumentets diameter före verifieringen. Så snart ett instruments diameter har
definierats visar programvaran en bild av instrumentet med angiven diameter.

Figur 111 

Steg

1.
Tryck på Set Diameter i dialogen Verification of Calibration.
Dialogen Set Instrument Diameter öppnas.

2.
Välj diameter på skalan. Finjustera diametern i steg om 0,1 mm med knapparna +/-.
Tryck på Reset för att återställa värdet till 0.

3.
Tryck på Accept för att bekräfta värdet.
Programvaran ber dig verifiera kalibreringen.

OBS: Om knappen Show Axis är inaktiverad går det inte att visa eller definiera någon diameter
för instrumentet.
 

Kalibrering med användning av ICM4
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10.2.2 Instrumentaxel

Allmän information

Den kalibreringsmetod du väljer (vridpunkt, spår eller uttag) styr hur programvaran beräknar
instrumentaxeln och visar den på skärmen. Detta är särskilt uppenbart när en förskjuten
verktygsspets har definierats.
När du kalibrerar ett instrument med användning av en vridpunkt kan det hända att programmet
inte visar instrumentets axel på förväntat sätt. Av detta skäl inaktiveras automatiskt visningen av
instrumentets axel i vyerna när du utför kalibrering med en vridpunkt.
Du kan aktivera visning av instrumentets axel för kalibrering med vridpunkt med hjälp av knappen
Show Axis i kalibreringsverifieringsdialogen (se s. 193).

Kalibrering av instrumentets axel

Tänk på att kalibrering av ett instrument med användning av vridpunkterna i ICM4 kan leda
till en virtuell instrumentaxel som inte motsvarar den verkliga instrumentaxeln. Använd
uttaget eller v-insatsen för att kalibrera axeln på korrekt sätt.

Att förstå instrumentaxeln

I nedanstående förklaring beskrivs hur instrumentaxeln beräknas och visas när Show Axis är
aktiverat.

① ②

Figur 112 

Nr Kalibreringsmetod Förklaring

① Uttag och v-insats

När du kalibrerar instrumentets spets och axel i ett kalibrer-
ingsuttag (hål) beräknas instrumentets axel (den prickade lin-
jen) parallellt med uttaget.
När du kalibrerar instrumentets axel i v-insatsen (spåret) be-
räknas den längs själva v-insatsen.
I båda fallen blir den beräknade instrumentaxeln som förvän-
tat, dvs. längs instrumentets axel.
Om en förskjuten verktygsspets har definierats sträcker sig
axeln förbi den kalibrerade spetsen i samma riktning.

② Vridpunkt

När du kalibrerar instrumentspetsen i vridpunkten beräknas
instrumentets axel parallellt med instrumentets spårningsan-
ordning. Instrumentets axel skiftas sedan tills den skär instru-
mentspetsen.
När verktygsspetsen är förskjuten sträcker sig instrumenta-
xeln förbi den kalibrerade spetsen i samma riktning.
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OBS: Förskjutna verktygsspetsar får endast användas på raka instrument eller på ett böjt
instrument som har kalibrerats i ett uttag.
 

OBS: Använd endast vridpunktskalibrering (med referensanordningen eller ICM4) för att kalibrera
instrument med vassa spetsar. För instrument med trubbig spets kan du använda hålkalibrering
eller kalibrering via skåran med ICM4.
 

Kalibrering med användning av ICM4
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10.3 Kalibrering med referensanordningen
10.3.1 Inledning

Allmän information

Du kan utföra instrumentverifiering med referensanordningens kon ①.

①

Figur 113 

Lämpliga instrument

Lämpliga? Instrument

Ja Instrument med vass spets.

Nej

Instrument med:
• Rund spets.
• Stor diameter som inte får plats ordentligt i referensanordningens kon.

OBS: Använd ICM4 för att kalibrera böjda instrument eller få information om in-
strumentets diameter.
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10.3.2 Instrumentaxel

Allmän information

När du verifierar ett instrument med användning av referensanordningens kon kan det hända att
programmet inte visar instrumentets axel på förväntat sätt. Detta är särskilt uppenbart när en
förskjuten verktygsspets har definierats. Av detta skäl inaktiveras automatiskt visningen av
instrumentets axel i vyerna när du utför verifiering med referensanordningen.
Du kan aktivera visning av instrumentets axel med knappen Show Axis (se s. 193).

Att förstå instrumentaxeln

Om du aktiverar Show Axis beskrivs i nedanstående förklaring hur instrumentets axel beräknas
och visas.

Figur 114 
När du verifierar instrumentspetsen i konen beräknas instrumentets axel parallellt med
instrumentets spårningsanordning. Instrumentets axel skiftas sedan tills den skär
instrumentspetsen.
När verktygsspetsen är förskjuten sträcker sig instrumentaxeln förbi den kalibrerade spetsen (grön
cirkel) i samma riktning.

Kalibrering med referensanordningen
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10.3.3 Kalibrering och verifiering med vridpunkter

Hur man kalibrerar och verifierar med vridpunkter

Figur 115 

Steg

1.
Håll ICM4 och ditt instrument med instrumentadapteranordningen ansluten i kamerans
synfält.
Dialogen Instrument Calibration öppnas.

2. För in instrumentspetsen i en vridpunkt och vrid något på instrumentet.

3. Så fort kalibreringen är klar öppnas dialogen Verification of Calibration igen.

4. För in instrumentets spets i samma vridpunkt som användes för kalibreringen och vrid lätt
på instrumentet för att visa avvikelsen på spetsen.

5. Tryck på Accept för att bekräfta kalibreringen eller på Try Again för att upprepa kalibrer-
ingen.

6. Ta bort ICM4 från kamerans synfält.

Hur man visar instrumentaxeln

Visning av instrumentaxeln inaktiveras automatiskt för instrument som kalibrerats med hjälp av en
vridpunkt (se s. 189). I så fall visas endast det hårkors som representerar instrumentspetsen i
bildvyerna.

Steg

För att aktivera visning av axeln i bildvyerna trycker du på Show Axis i dialogen Verification of
Calibration. 

Inställning av instrumentets diameter

Du kan definiera en instrumentdiameter genom att trycka på Set Diameter i dialogen Verification
of Calibration (se s. 188). 
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10.3.4 Kalibrering och verifiering med uttag (hål)

Dialogerna för kalibrering och verifiering

① ②

③

Figur 116 

Hur man kalibrerar och verifierar med hjälp av uttag

Steg

1.
Håll ICM4 och instrumentet med instrumentadapteranordningen ansluten i kamerans
synfält.
Dialogen Instrument Calibration ① öppnas.

2. Tryck på Holes för att öppna skärmen för kalibrering med uttag ②.

3. Välj instrumentets diameter genom att trycka på motsvarande uttag i dialogen. Välj den
minsta diameter som instrumentet får plats i.

4. För in instrumentspetsen i ICM4:s uttag med korrekt diameter. Se till att instrumentspet-
sen trycks ända in till uttagets botten.

5.
Håll instrumentet helt stilla tills kalibreringen är klar.
Dialogen Verification of Calibration ③ öppnas.

6.
Håll instrumentspetsen i samma uttag och vrid lätt på instrumentet för att visa avvikelser-
na på spets och axel. Kontrollera att den diameter som visas motsvarar instrumentets dia-
meter och det uttag som används.

7. Tryck på Accept för att bekräfta kalibreringen eller på Try Again för att upprepa kalibrer-
ingen.

8. Ta bort ICM4 från kamerans synfält.

Se till att instrumentspetsen når ända in till botten av hålet och ligger an ordentligt under
instrumentkalibreringen.

Kalibrering med referensanordningen
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Hur man visar instrumentaxeln

Visning av instrumentaxeln aktiveras automatiskt för instrument som kalibrerats med hjälp av ett
uttag (se s. 189).

Steg

För att inaktivera visning av axeln, tryck på Show Axis i dialogen Verification of Calibration.
Endast det hårkors som representerar instrumentspetsen visas i bildvyerna.

Inställning av instrumentets diameter

Du kan definiera en instrumentdiameter genom att trycka på Set Diameter i dialogen Verification
of Calibration (se s. 193). 
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10.3.5 Kalibrering och verifiering med användning av V-insats (spår)

Allmän information

Vid kalibrering med spåret kan du verifiera spetsen och axeln på instrument som inte är lämpliga
för kalibrering med uttagen (t.ex. pga. för stor diameter).
Kalibrering av spets och axel sker i två steg:
• Spetsen kalibreras i vridpunkterna.
• Axeln kalibreras i V-insatsen.

Dialogerna för kalibrering och verifiering

① ②

④③

Figur 117 

Hur man kalibrerar och verifierar

Se alltid till att instrumentet placeras korrekt i skåran på ICM4 för att få korrekta
kalibreringsresultat.

Steg

1.
Håll ICM4 och instrumentet med instrumentadapteranordningen ansluten i kamerans
synfält.
Dialogen Instrument Calibration öppnas.

2. Tryck på Notch för att öppna den första kalibreringsdialogen ①.

3. För in instrumentspetsen i en vridpunkt och vrid något på instrumentet.

4. Så snart kalibreringen av spetsen är klar öppnas den andra dialogen ②.

5. Placera instrumentets skaft i V-insatsen och håll det stilla. Se till att instrumentet trycks in
ordentligt i V-insatsen.

Kalibrering med referensanordningen
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Steg

6. Så fort kalibreringen av axeln är klar öppnas dialogen Verification of Calibration.

7. Håll instrumentet i V-insatsen och vrid lätt på det för att visa avvikelserna på axeln (se
dialog ③).

8. För in instrumentets spets i samma vridpunkt som användes för kalibreringen och vrid lätt
på instrumentet för att visa avvikelsen på spetsen (se dialog ④).

9. Tryck på Close för att bekräfta kalibreringen eller på Recalibrate för att upprepa kalibrer-
ingen.

10. Ta bort ICM4 från kamerans synfält efter kalibreringen.

Hur man visar instrumentaxeln

Visning av instrumentaxeln aktiveras automatiskt för instrument som kalibrerats med hjälp av V-
insatsen (se s. 189).

Steg

För att inaktivera visning av axeln, tryck på Show Axis i dialogen Verification of Calibration. 
Endast det hårkors som representerar instrumentspetsen i bildvyerna efter kalibreringen.

Inställning av instrumentets diameter

Du kan definiera en instrumentdiameter genom att trycka på Set Diameter i dialogen Verification
of Calibration (se s. 188).
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10.3.6 Kalibrering av dräneringsslangar

Kalibreringsalternativ

Du kan kalibrera dräneringsslangarna med användning av:
• Uttag för standarddräneringsslangar med rak spets (utför kalibrering enligt beskrivningen på s.

194).
• Vridpunkter för dräneringsslangar med vinklade spetsar.

Kalibrering med vridpunkter

För att kalibrera och verifiera dräneringsslangar med vinklade spetsar, följ anvisningarna på s.
193. Tänk också på följande:

Kalibreringstips

Se till att dräneringsslangens spets är vinkelrät mot vrid-
punkten.

Vrid dräneringsslangen i vridpunkten utan att luta spetsen.

Spetsens avvikelser

Under kalibrering med vridpunkt kan dräneringsslangens spets inte föras in helt i vridpunkten.
Detta leder till en avvikelse mellan den visade spetsen och den verkliga spetsen. Beroende på
formen och storleken på dräneringsslangens spets kan denna avvikelse vara upp till 1,5 mm.

Kalibrering med referensanordningen
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10.4 Förkalibrerade instrument
10.4.1 Läsa in förkalibrerade instrument

Olika typer av förkalibrerade instrument

Två olika typer av förkalibrerade instrument kan användas med programmet:
• Instrument för vilka förkalibreringarna måste läsas in är bland annat:

- Engångsmandräng: Sida 271 
- Paint-instrument (följ stegen för laddning och verifiering på s. 199)

• Instrument för vilka förkalibreringen finns i programmet är bland annat:
- Biopsinål: Sida 266 
- VarioGuide: Sida 249 
- Inriktningsverktyg (biopsislang): Sida 262

Hur man läser in en förkalibrering

Figur 118 

Verifiera alltid återställda instrumentkalibreringar noggrant innan du går vidare.

Steg

1. Håll det förkalibrerade instrumentet i kamerans synfält.

2. För att ladda en förkalibrering, tryck på Load i dialogen Instrument Calibration.

3. Om det finns förkalibreringar för mer än ett instrument väljer du instrumentet i dialogen
Select Instrument.

4.
Verifiera kalibreringen i dialogen Verification of Calibration.
OBS: Följ anvisningarna på s. 193 (kalibrering med ICM4).
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Inläsning och verifiering av Paint-instrument

Om noggrannheten på Paint-instrument verifieras med användning av referensanordningen är
avvikelsen på spetsen minst 2,8 mm på grund av Paint-instrumentets sfärformade spets. För att
fastställa den faktiska noggrannheten på spetsen ska du hålla Paint-instrumentet upprätt i
referensanordningens kon och subtrahera 2,8 mm från den visade spetsavvikelsen.

Läs alltid in det förkalibrerade instrumentets geometri när du använder Paint-instrument,
eftersom en manuell kalibrering inte kommer att vara noggrann.

Förkalibrerade instrument
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10.5 Åtkomst till kalibrerade instrument
10.5.1 Efter kalibreringen

Allmän information

Så snart ett instrument har kalibrerats och verifierats visas det i dialogen Tools > Instruments.
Härifrån kan du nå kalibreringen, t.ex. för att upprepa verifieringen.

Verifiera alltid återställda instrumentkalibreringar noggrant innan du går vidare.

Hur man får åtkomst till kalibrerade instrument

Steg

Öppna Tools > Instruments.

① ②

Figur 119 

Nr Komponent

①
Så snart ett instrument har kalibrerats och verifierats visas det i listan.
OBS: Biopsy Needle och VarioGuide/Alignment Tool finns alltid med i listan, även om
kalibreringen ännu inte har verifierats.
 

②
Instrumentets diameter (om den har definierats) specificeras för varje instrument.
I denna kolumn anges också om axeln är inaktiverad för instrumentet (dvs. det har kalib-
rerats med användning av referensanordningens kon).

Välja en kalibrering

Steg

För att komma till en kalibrering trycker du på relevant miniatyrbild.
Dialogen Verification of Calibration öppnas.
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Figur 120 

Alternativ

För att verifiera kalibreringen, följ instruktionerna på s. 191 (verifiering i referensanordningens
kon) eller från s. 193 (verifiering med ICM4).

För att visa/dölja instrumentaxeln i vyerna aktiverar/inaktiverar du Show Axis.
OBS: Som standard är instrumentaxeln inaktiverad för instrument som kalibrerats med referen-
sanordningen samt instrument som kalibrerats i en vridpunkt på ICM4.
 

För att definiera eller ändra instrumentets tryck på Set Diameter (se s. 188).

För att upprepa kalibreringen för valt instrument trycker du på Recalibrate.

Åtkomst till kalibrerade instrument
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11 ULTRALJUD
11.1 Introduktion till externt ultraljud
11.1.1 Översikt

Allmän information

Hjärnförskjutning som orsakas av retraktion, vätskeförlust eller tumörborttagning kan försämra
noggrannheten på navigering som är baserad på preoperativa bilder. Navigerat ultraljud används
för att:
• Intraoperativt identifiera och kompensera för hjärnförflyttning
• Visualisera och markera kärl

OBS: Du kan inte ansluta någon ultraljudsapparat till navigeringssystemet utan lämplig
videoutmatning.
 

Innan du börjar

• Patienten måste vara registrerad.
• Ultraljudsapparaten måste vara korrekt ansluten till navigeringssystemet.
• En Ultraljudsadapter måste vara ansluten till ultraljudssonden.

Läs noga kapitlet Ultraljudsadaptrar och Ultraljudsregistreringsfantom i Användarhandbok
för instrument innan du använder ultraljudsfunktionerna.

Innan du utför en ultraljudsledd navigering måste ultraljudssonden kalibreras med hjälp av
Ultraljudsregistreringsfantomet.

Begränsningar

I denna handbok beskrivs hur man använder programmet för att kontrollera och fånga
ultraljudsbilden. Handboken innehåller inte:
• Instruktioner om hur du utför en ultraljudsundersökning eller andra medicinska

procedurer.
• Aktuella medicinska protokoll för ultraljudsundersökningar eller medicinska ingrepp.
• Diskutera tolkningar av inhämtade scanbilder.

Innan du använder programfunktionerna externt ultraljud måste du få utbildning i kliniska
processer för att genomföra ultraljudsundersökningar.

Visade ultraljudsbilder

De ultraljudsbilder som visas på navigeringsskärmen är inte lämpliga för diagnostik.
Använd skärmen på ultraljudsapparaten när bildkvaliteten är betydelsefull.
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11.2 Starta externt ultraljud
11.2.1 Aktivera externt ultraljud

Allmän information

Integrering av externt ultraljud kräver en videoanslutning mellan ultraljudsapparaten och
navigeringssystemet. Anslut den externa ultraljudsapparaten till Brainlab-systemet med hjälp av
en videokabel.

Hur man aktiverar ultraljud

Figur 121 

Steg

Öppna Tools > Ultrasound.

Starta externt ultraljud
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11.2.2 Att välja en ultraljudssond

Allmän information

För att navigera en ultraljudssond måste sonden vara kalibrerad vid ett inställt penetrationsdjup
och frekvens.
Det idealiska är att en ultraljudsspecialist installerar Brainlabs förinställningar på
ultraljudsapparaten så att det matchar förinställningarna för navigering. Kontakta Brainlabs
support för mer information om förinställningar och förkalibrering för ultraljud.

Hur man väljer en ultraljudssond

Figur 122 

Steg

Välj den sond som ska användas för navigeringen i Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes
genom att trycka på ikonen. Du uppmanas nu verifiera sonden (se s. 206).
OBS: Den valda kalibrerade sonden markeras.
 

Verifiera att ultraljudsapparatens inställningar (utgångskanal, displayområde, zoomnivå,
bildvändning och scandjup) motsvarar vald sondkalibrering på navigeringssystemet.

Se till att du väljer den ultraljudssond som faktiskt kommer att användas under
navigeringen.

Övriga alternativ

Alternativ

Tryck på Add New Probe för att lägga till en ny sond. Videoinställningarna från den senaste ka-
libreringen används. Du kommer då till dialogen Enter Probe Name. Om det inte finns någon
tidigare kalibrering av en ultraljudssond måste videoinställningarna definieras först (se s. 208).
OBS: Ändrade bildinställningar kan definieras om för den nya sonden (se s. 211).
 

För att radera en sond från listan trycker du på motsvarande knapp X. Du blir ombedd att verifie-
ra denna åtgärd.
OBS: Det går inte att radera en redan vald ultraljudssond.
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11.2.3 Verifiera sondens kalibrering

Allmän information

Efter varje kalibrering av en ultraljudssond eller efter val av en redan kalibrerad sond är det viktigt
att verifiera noggrannheten på kalibreringen för att säkerställa korrekt bildvisning.

Dialogen Ultrasound Verification

②①

Figur 123 

Nr Komponent

①

När ultraljudssonden hålls mot Ultraljudsregistreringsfantomet visas en ultraljudsbild
av fantomet.
• Små vita regioner i bilden representerar kalibreringspunkter (genomskärningspunkter

mellan trådarna i fantomet).
• Gula hårkors anger de beräknade positionerna för kalibreringspunkterna, baserat på

sondens position.

②
När du håller ultraljudssonden mot patientens skalle rekonstrueras den valda bilduppsätt-
ningen enligt orienteringen på aktuellt ultraljudsplan. Du kan jämföra anatomiska riktmär-
ken med MR/CT-data.

Om dopplerläge används ska korrekt färgåtergivning på verifieringssidan verifieras med
visningen av det externa ultraljudet. För korrekt dopplervisning krävs S-videoingång.

Den information som visas av ultraljudsdopplern på navigeringsskärmen kan skilja sig från
den information som visas på det extra ultraljudssystemet. Kontrollera skärmen mot det
externa ultraljudssystemet för en mer detaljerad bild.

Verifieringsfrekvens

Varje gång du utför ultraljudsledd navigering måste du verifiera kalibreringens
noggrannhet under hela sessionen.

Starta externt ultraljud

206 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Hur man verifierar noggrannheten med användning av fantomet (alternativ 1)

Steg

1. Håll sonden upprätt mitt i ultraljudsregistreringsfantomet.

2. Verifiera i bildvyn ① att de gula hårkorsen motsvarar de vita regionernas positioner. Om
varje hårkors befinner sig rakt över det vita området (stavarna) är kalibreringen noggrann.

3. Kontrollera noggrannheten genom att långsamt flytta på sonden för att se om hårkorsens
rörelser motsvarar stavarnas rörelser.

Hur man verifierar noggrannheten direkt på skallen (alternativ 2)

Steg

1. Håll sonden mot ett känt riktmärke på patientens skalle.

2. Verifiera i Ultrasound Inline-vyn ② (se s. 223) att orienteringen på ultraljudsbilden mot-
svarar patientens data.

Nästa steg

Alternativ

Tryck på Accept för att bekräfta kalibreringen om noggrannheten är tillräcklig.

Tryck på Recalibrate om noggrannheten är otillräcklig.
Dialogen Rod Detection öppnas (se s. 212).

Det är också möjligt att manuellt förbättra kalibreringen allra första gången ultraljudssonden ka-
libreras. Tryck på Improve. Dialogen Manual Rod Placement öppnas (se s. 213).

Övriga alternativ

Knapp Funktion

Flip

Flip ger samma funktion som externt ultraljud att anpassa ultraljudsbilden
efter användarens behov.
Den vänder ultraljudsvyn och patientdatavyn vertikalt. Bildorienteringen
ställs in efter din inställda position/patientorientering.
OBS: Om man använder funktionen extern vändning blir en redan befint-
lig kalibrering av en ultraljudssond ogiltig. Tryck på Flip på verifieringssi-
dan för att anpassa ultraljudsbilden efter användarens behov.
 

Recalibrate Recalibrate öppnar dialogen Rod Detection. Därefter kan du använda
automatisk kalibrering för att förbättra kalibreringen (se s. 212).

Improve

Improve öppnar dialogen Manual Rod Placement. Du kan nu förbättra
kalibreringen manuellt (se s. 213).
OBS: Det är endast möjligt att använda funktionen Improve efter den all-
ra första gången ultraljudssonden kalibreras.
 

Accept Accepterar den verifierade ultraljudskalibreringen.

Cancel

Avbryter ultraljudskalibreringen och tar dig tillbaka till huvudskärmen.
OBS: Om en ultraljudssond redan har valts och verifierats förblir den tidi-
gare valda sonden den valda sonden om man väljer Cancel på verifier-
ingssidan.
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11.2.4 Kalibrera en ny ultraljudssond

Allmän information

Du måste utföra kalibrering om:
• Inga sonder är kalibrerade eller kalibrerade sonder har raderats.
• Verifieringen av sonden blir underkänd.

Hur man definierar bildinställningarna för kalibrering

Figur 124 

Steg

1. Under Tools > Ultrasound > Probes, tryck på Add New Probe.

2.

• Om du kalibrerar en ultraljudssond för första gången måste videoingången definieras
(se s. 208).

• Om en ultraljudssond redan har kalibrerats kommer definierad videoingång, beskärning
och bildinställningar för den tidigare kalibrerade sonden att användas. Dessa inställ-
ningar kan ändras genom att trycka på Image Settings i dialogen Cone Definition (s.
211).

3. Så snart Add New Probe har valts måste sondens namn definieras (se s. 210).

OBS: Om ultraljudsbilden inte framträder, kontrollera att vald videoingång motsvarar den anslutna
kablarna på den panel som används av ultraljudsapparaten.
 

Vid varje användning ska videon anslutas till samma ingång som valdes under
kalibreringen. Att använda en annan ingång kan leda till felaktig kalibrering.

Hur man definierar videoingång

På fliken Video Input definieras vilken videosignal och videoingång som ska användas.
Om du kalibrerar en ny sond för första gången öppnas dialogen Video Input där du ska välja
lämplig videoingång för att definiera videoinställningarna.
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Figur 125 

Steg

1. Video Input ställer in kanal för videoanslutningen. Tryck på Select Input för att välja öns-
kad ingång (se s. 208).

2. Välj Signal Type (PAL eller NTSC).

3. Tryck på Accept för att starta kalibrering av sonden.

OBS: Alla videoinställningar är endast tillgängliga under kalibreringen. Bildinställningarna kan nås
i dialogen Cone Definition genom att trycka på ikonen Bildinställningar (se s. 211).
 

Hur man beskär en ultraljudsbild

På fliken Cropping kan du definiera hur ultraljudsbilden ska visas i huvudvyerna. Den anslutna
ultraljudsbilden är begränsad till den bild som visas inom de gula linjerna.

Figur 126 
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Steg

1.
Ändra storlek på beskärningsfönstret.
Använd skjutlisten Horizontal Size för att justera bredden på ultraljudsbilden.
Använd skjutlisten Vertical Size för att justera höjden på ultraljudsbilden.

2. Tryck på bilden för att justera beskärningsfönstrets centrum.

Definiera en ultraljudsvy med hela konen synlig för att förhindra beskärning av relevant
ultraljudsinformation. All relevant information ska vara synlig i den definierade
vyrektangeln. Verifiera detta med den externa ultraljudsvyn för att säkerställa att all
information är synlig.

Hur man justerar bildinställningarna

Justera inställningarna för bildvyerna efter behov med skjutlisterna på fliken Settings. För mer
information om bildinställningar, se s. 53.

Figur 127 

Hur man kommer åt bildinställningarna för ultraljud

Det finns olika möjligheter att ändra bildinställningarna för ultraljud.

Alternativ

Under Tools > Ultrasound tryck på Image Settings för att öppna dialogerna där du kan göra
justeringar (se s. 218).

Ändra bildinställningarna i dialogen Cone Definition (se s. 211).

Hur man märker en ultraljudssond

Den allra första gången en ultraljudssond kalibreras i navigeringssystemet namnges sonden efter
de bild- och videoinställningar som har definierats. Det går bara att namnge en
ultraljudssondskalibrering en gång.
Om en ultraljudssond redan är kalibrerad i navigeringssystemet kan du definiera ytterligare en
inställning för den genom att trycka på Add New Probe på sidan Probe Selection.
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Figur 128 

Steg

1. Ange ett namn med det virtuella tangentbordet. För att göra det lätt att identifiera sonden
bör namnet innehålla sondens namn och den ultraljudsfrekvens som används.

2. Tryck på Proceed för att spara sondnamnet.

Hur man justerar kalibreringskonen

I dialogen Cone Definition visas ett förslag på en ultraljudskon (gul markering). Denna kon omger
det område som användes för kalibrering av ultraljudssonden. Placera konen så att alla bilddelar
som inte tillhör B-lägesbilden befinner sig utanför den gula markeringen och den definierade
konen motsvarar ultraljudsbilden.
OBS: Du kan ändra inställningarna för videoingång genom att trycka på Image Settings ④ i vyn.
 

②

④
③

①

Figur 129 

Steg

1. Aktivera en punkt genom att trycka på hårkorset och flytta det för att skapa en gul marker-
ing ① runt ultraljudskonen.
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Steg

2.
För att positionera en punkt trycker du på önskad plats på skärmen. Använd förstorings-
vyn ② för att finjustera positionen.
Aktuell punkt (visas i gult) flyttas till angivet område.

3.

Justera penetrationsdjupet med skjutlisten ③. Penetrationsdjupet kan vara 50-100 mm.
OBS: Penetrationsdjupet i dialogen måste vara detsamma som penetrationsdjupet på det
anslutna ultraljudet.
 

Endast ultraljudssonder med ett penetrationsdjup mellan 50 mm och 100 mm stöds.

Hur man utför automatisk kalibrering

I dialogen Rod Detection visas kontinuerlig återmatning om vilka bildobjekt som används för
automatisk kalibrering.

①

②

Figur 130 

Steg

1. Justera de röda linjerna ① för att filtrera bort bildartefakter som kan detekteras som sta-
var. Allting ovanför den övre linjen och nedanför den nedre linjen kommer att ignoreras.

2. Håll sondens spets upprätt mot gummidelens centrum på Ultraljudsregistreringsfanto-
met och se till att ultraljudsplanet är inriktat mot fantomet.

3.

De vita kalibreringspunkterna i ultraljudsbilden markeras i grönt om de detekteras av pro-
grammets kalibreringsalgoritm. Ultraljudsapparaten måste vara stilla i några sekunder.
• Om kalibreringen lyckas öppnas sidan Ultrasound Verification.
• Om kalibreringen misslyckas öppnas sidan Manual Rod Placement.

OBS: Du kan anpassa bildinställningarna genom att välja Image Settings ② i vyn.
 

Ultraljudsregistreringsfantomet måste vara övertäckt under kalibreringen för att garantera
ultraljudssondens sterilitet.

Hur man uppnår en god kalibrering

Kalibreringsalgoritmen använder stavarna i kalibreringsfantomet för att kalibrera ultraljudssonden.
Följande bilder ger en uppfattning om hur uppställningen av de detekterade stavarna i
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ultraljudsfantomet ska se ut för att kalibreringen ska lyckas. Exempel ges för olika
penetrationsdjup.

Kalibrering Förklaring

• Stavdetektion med hjälp av en kalibrering-
salgoritm i ultraljudsbilden visas till vänster.

• Matcha ultraljudssonden mot den stavfor-
mation som syns.

• Fem stavar detekteras med en ultraljuds-
sond med ett penetrationsdjup på 60 mm.

Denna stavformation leder till en lyckad kalib-
rering av ultraljudssonden.

• Matcha ultraljudssonden mot den stavfor-
mation som syns.

• Åtta stavar är synliga vid användning av ett
penetrationsdjup på 80 mm.

Denna stavformation leder till en lyckad kalib-
rering av ultraljudssonden.

• Matcha ultraljudssonden mot den stavfor-
mation som syns.

• Minst åtta stavar är synliga vid användning
av ett penetrationsdjup på 100 mm.

Denna stavformation leder till en lyckad kalib-
rering av ultraljudssonden.

Hur man utför manuell kalibrering

Om den automatiska kalibreringen misslyckas öppnas sidan Manual Rod Placement. Du kan
manuellt förbättra den automatiska kalibreringen i denna dialog genom att manuellt anpassa de
automatiskt valda stavarna från den automatiska kalibreringen. De vita kalibreringspunkterna på
ultraljudsregistreringsfantomet på ultraljudsbilden används för kalibrering.
En demonstration av hur korrekt manuell stavplacering ska se ut finns på ultraljudsfantomet ①.
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①

Figur 131 

②

Figur 132 

Steg

1.

En bild av ultraljudsbilden används för kalibreringen. De valda kalibreringspunkterna mar-
keras automatiskt med vita hårkors. Hårkorsets position är mitt på de vita kalibrering-
spunkterna i ultraljudsbilden.
OBS: Tryck på Try Again om kalibreringspunkterna på registreringsfantomet inte är tyd-
ligt synliga i vyn. Programmet tar dig tillbaka till dialogen Rod Detection där du kan utföra
en ny automatisk kalibrering.
 

2.

• För att anpassa en kalibreringspunkts position trycker du på hårkorset för den kalibrer-
ingspunkten för att ändra dess position. Det valda hårkorset markeras i gult.

• För att positionera en kalibreringspunkt trycker du på önskad plats på skärmen. Aktuell
punkt (visas i gult) flyttas till angivet område. Anpassa kalibreringspunkterna manuellt
tills de matchar mitten på de vita stavarna i ultraljudsbilden.

Använd förstoringsvyn ② för att finjustera positionen.

3.

Positionera varje kalibreringspunkt en i taget.
• För att lägga till kalibreringspunkter eller välja fler stavar, tryck på Add Rod.
• För att ta bort kalibreringspunkter eller avmarkera stavar, tryck på Remove Rod.

OBS: Minst fem kalibreringspunkter krävs för att utföra en kalibrering.
 

OBS: Beroende på kalibreringsdjupet varierar det högsta antalet stavar, som nämndes på
sidan Manual Rod Placement.
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Steg

4.

Tryck på Calibrate för att göra om kalibreringen baserat på de manuellt kalibrerade punk-
terna.
Om den manuella kalibreringen misslyckas öppnas sidan Ultrasound Calibration Error.
Tryck på:
• Try Again för att förbättra förflyttningen av kalibreringspunkterna.
• Cancel för att avbryta ultraljudskalibreringen.

Om kalibreringen lyckas uppmanar programvaran dig att verifiera noggrannheten (se s.
215).

Övriga alternativ för manuell kalibrering

Knapp Funktion

Add Rod

Lägger till ytterligare en kalibreringspunkt (hårkors) för att definiera en ny stav.
Minst fem kalibreringspunkter måste definieras för en lyckad registrering.
Beroende på penetrationsdjup kan ett högsta antal kalibreringspunkter place-
ras (se s. 213).

Remove Rod Tar bort valt (gult) hårkors.

Reset Återställer den initialt valda kalibreringspunkten som valdes för manuell kalib-
rering.

Try Again

Sidan Rod Detection öppnas när du trycker på knappen Try Again för att an-
vända den automatiska kalibreringen för att:
• Utför en godkänd automatisk kalibrering (se s. 212).
• Samla in en ny ultraljudsbild för manuell kalibrering.

Calibrate Utföra en ny kalibrering med användning av de manuellt definierade kalibrer-
ingspunkterna.

Cancel Avbryter kalibreringen av ultraljudssonden och tar dig tillbaka till huvudskär-
men.

Hur man verifierar en ultraljudskalibrering

②①

Figur 133 
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Steg

1. Håll ultraljudssonden mot Ultraljudsregistreringsfantomet. I vyn ① ska stavarna och
hårkorsen från kalibreringen matcha dem från fantomet.

2. I vyn ② kan du se kalibreringsöverläggen med ultraljudsdata (visas i grönt). Jämför de
anatomiska riktmärkena med MR/CT-data.

3.

Välj ett av följande alternativ:
• Tryck på Recalibrate. Dialogen Rod Detection öppnas för automatisk ultraljudskalib-

rering.
• Tryck på Improve. Dialogen Manual Rod öppnas där du kan förbättra kalibreringen

manuellt.
• Tryck på Accept för att acceptera den aktuella verifierade sonden.
• Tryck på Cancel för att avbryta den aktuella kalibreringen av sonden. Du kommer då

tillbaka till huvudskärmen.

OBS: Om du ändrar penetrationsdjupet, frekvensen eller andra ultraljudsinställningar på den
externa ultraljudsapparaten blir kalibreringen ogiltig. En ny kalibrering krävs.
 

OBS: För mer information om hur man verifierar ultraljudet, se avsnittet Verifiera sondens
kalibrering på s. 206.
 

Kontrollera noggrannheten på ultraljudskalibreringen

Kontrollera alltid noggrannheten på ultraljudsspårningen efter kalibreringen genom att
testa att ultraljudssonden visas korrekt på CT/MR-data. Peka sonden mot kända
anatomiska riktmärken och verifiera att positionen visas på skärmen.

Omkalibrering

Om verifieringen av sonden verkar ha bristande noggrannhet måste du kalibrera om
ultraljudssonden för att uppnå en noggrann kalibrering.
Att ändra penetrationsdjupet, frekvensen eller andra ultraljudsinställningar på den externa
ultraljudsapparaten gör kalibreringen ogiltig och en ny kalibrering krävs.
Tryck på Recalibrate på sidan Ultrasound Verification för att öppna sidan Rod Detection och
automatiskt kalibrera om ultraljudssonden.
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11.3 Verktyg för externt ultraljud
11.3.1 Få åtkomst till verktygen

Komma till verktygen för externt ultraljud

Så snart du har verifierat kalibreringen öppnas dialogen Tools > Ultrasound och visar alla
funktioner som är tillgängliga för External Ultrasound. 

Figur 134 

Tillgängliga verktyg

Om du har licens för External Ultrasound är följande ultraljudsverktyg tillgängliga:

Verktyg Förklaring Se

Ultrasound Probes Välj och verifiera en förkalibrerad ultraljudssond eller
kalibrera en ny sond eller penetrationsdjupet. Sida 205

Switch to BK Medical Ult-
rasound Gör så här för att använda ultraljud från BK Medical. Sida 226

Image Settings Justera inställningarna för ultraljudsbilden, t.ex. ljus-
styrka, kontrast, mättnad. Sida 218

Object Shift Flytta markerade objekt. Sida 153

Ultrasound Landmarks Definiera riktmärken med hjälp av ultraljudsbilden. Sida 165

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Samla in 3D-ultraljudsbilduppsättningar. Sida 219
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11.3.2 Bildinställningar

Allmän information

Du kan justera bildinställningarna efter behov med hjälp av skjutlisterna i dialogen Image
Settings. För mer information om bildinställningar, se s. 53.

Hur man justerar bildinställningarna

Figur 135 

Alternativ

Välj Tools > Ultrasound för att öppna dialogen Image Settings där du kan göra bildinställningar
(se s. 217).

Tryck på ikonen Image Settings som finns i vyn Ultrasound och Ultrasound Inline.

Verktyg för externt ultraljud
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11.4 3D-ultraljudsbildtagning
11.4.1 Inledning

Översikt

3-D Ultrasound Acquisition ger dig möjlighet att intraoperativt samla in nya bilduppsättningar
genom att scanna volymen i patientens huvud. Den nya bilduppsättningen kan användas för
navigeringsändamål.

Noggrannhet på insamlade data

Om en ultraljudsadapter lossnar, är det möjligt att den intraoperativt registrerade 3D-
ultraljudsbilduppsättningen inte stämmer överens med den preoperativa
bilduppsättningen.

Insamlade 3D-ultraljudsdata kan skilja sig efter en tid från den verkliga patientanatomin på
grund av exempelvis hjärnförflyttning eller resektioner.

3-D Ultrasound Acquisition kan endast utföras med noggrannhet för vävnad vars position
förhåller sig relativt konstant i förhållande till Mayfield-referensanordningen.

Tips för att ta 3D-ultraljud

Figur 136 
• Flytta adaptern med en lång, långsam och stadig svepning (cirka 10 sekunder).
• Spårningsanordningen ska vara vänd mot kameran i största möjliga utsträckning.
• Flytta inte adaptern över samma område två gånger.
• Håll adaptern ungefär vinkelrätt. Endast en lätt vinkling är acceptabel.
• Ultraljudsapparaten måste förbli fokuserad på området av intresse.

Flytta sonden långsamt och mjukt för att undvika fördröjning mellan ultraljudsbilden och
dess korrelation med CT/MR-bilder. För maximal noggrannhet ska ultraljudsdata samlas in
med en enda, långsam svepning.
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Hur man får åtkomst till dialogen Acquisition of 3-D Ultrasound

Figur 137 

Steg

Välj Ultrasound > Tools och tryck på 3-D Ultrasound Acquisition för att öppna dialogen Ac-
quisition of 3-D Ultrasound.

Hur man spelar in ultraljudsbilder

Steg

1.

• Håll sonden mot området av intresse och tryck på Start för att initialisera insamlingen
av ultraljudsdata.

• Flytta sonden långsamt för att registrera ultraljudsbilderna noggrant, men var försiktig
så att du inte skadar någon patientvävnad.

OBS: Knappen Stop visas nu.
 

2.
Så snart insamlingen av ultraljudsbilder är klar, tryck på Stop.
OBS: Det är möjligt att fortsätta att samla in ultraljudsbilder, upp till 500, genom att trycka
på Start igen.
 

3. Tryck på Accept för att lagra den insamlade bilduppsättningen.

4. Om ultraljudsbilder redan har samlats in kan du trycka på Clear för att radera dem.

Lagrade bilder

Programmet kan lagra upp till 500 bilder, som sammanställs till en bilduppsättning. Den nya
bilduppsättningen kan användas för navigeringsändamål (se s. 139).

3D-ultraljudsbildtagning
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11.5 Ultraljudsbilder
11.5.1 Översikt

Allmän information

Du kan visa levande ultraljudsbilder. Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.

Innan du börjar

Kontrollera att utmatning av ultraljudsvideo är konfigurerat (se s. 210).

Hur man visar ultraljudsbilder

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat i den vy på huvudskärmen som du vill visa.

2. Välj fliken Other Views.

3.
Tryck på vyn Ultrasound eller vyn Ultrasound Inline. Dialogen stängs och vyn uppdate-
ras med vald ultraljudsbild.
OBS: Vyn Ultrasound Inline kräver dessutom val av ett dataset (se s. 223).
 

Hur man fryser ultraljudsbilder

Det går att frysa en ultraljudsvy med ikonen Ultrasound Freeze i en ultraljudsvy.

Steg

1.
Tryck på den inaktiverade ikonen Ultrasound Freeze i vyn på en Ultrasound-
vy eller i en Ultrasound Inline-vy.
Endast den ultraljudsvy i vilken ikonen aktiveras berörs.

2. Tryck på den aktiverade ikonen Ultrasound Freeze för att ta bort frysningen av
ultraljudsbilden.

Om du vill frysa ultraljudsbilderna ska du använda funktionen Ultrasound Freeze i
programmet, och inte på ultraljudsapparaten.

Olika Ultrasound-vyer

Vy Förklaring

Ultrasound
Gör att du kan visa ultraljudsbilden.
Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.

Ultrasound Inline
Gör att du kan visa den valda bilduppsättningen med CT/MR-data rekonstrue-
rade så att det matchar ultraljudet (se s. 223).
Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.

Ultraljudsvyns orientering och patientorienteringen är oberoende av varandra. Om
orienteringen ändras i AKS-vyn påverkar inte denna ultraljudsvyn.
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Visningen av ultraljuds- och videobilder kan fördröjas om systemet används med full
kapacitet.
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11.5.2 Ultrasound Inline-vy

Översikt

Vyn Ultrasound Inline gör att du kan visa den valda bilduppsättningen med CT- eller MR-data
rekonstruerade så att det matchar ultraljudet.

Hur man visar en ultraljudsrekonstruktion

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat.

2. Välj fliken Other Views. 

3. Tryck på Ultrasound Inline-vyn. Dialogen stängs och vyn uppdateras med Ultrasound
Inline-vyn.

4.
Om mer än en bilduppsättning är tillgänglig öppnas dialogen Select Set. Välj den bildupp-
sättning du vill visa i denna vy. Dialogen stängs och vyn uppdateras med Ultrasound Inli-
ne-vyn.

Bildvisning

Den övre högra vyn visar Ultrasound Inline-vyn ①.

①

Figur 138 

Hur man använder Ultrasound Inline-vy som överlägg

Steg

1.

Tryck på den inaktiverade ikonen Overlay för att använda ultraljudsrekonstruk-
tionen som överlägg på ultraljudsvideobilden.
OBS: Om Doppler-läge är aktiverat på den externa ultraljudsapparaten måste
du verifiera färginformationen på den externa displayen.
 

2. Tryck på den aktiva ikonen Overlay för att stänga av funktionen Overlay.

ULTRALJUD

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 223



Den överlagrade ultraljudsvideobilden kan dölja viktiga strukturer på underliggande
bilduppsättning. Använd ytterligare en vy för att visa denna bilduppsättning, eller stäng av
ultraljudsöverlägget för att kontrollera dolda strukturer.

Hur man justerar överlägget

Tryck på ikonen Image Settings i Ultrasound Inline-vyn och välj fliken Overlay i dialogen Image
Settings.

①

③

②

④

Figur 139 

Nr Funktion

① Justerar den Lower Threshold i bilden. De mörkare delarna av ultraljudsbilden visas
inte.

② Justerar den Upper Threshold i bilden. De ljusare delarna av ultraljudsbilden visas inte.

③ Justerar Intensity på ultraljudsbilden för att ändra transparensen på den överlagda ultral-
judsbilden.

④ Aktiverar det Green Overlay på bilden för att ändra ultraljudsbildens färg till gröna nyan-
ser.
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11.5.3 Konfigurering av Ultrasound-vyn

Allmän information

Du kan visa levande ultraljudsbilder. Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.
Nedan visas ett förslag på konfiguration av en vy.

Föreslagen layout på vyn

① ② ③

④⑥ ⑤

Figur 140 

Nr Vy

① Axiell

② Koronal

③ Sagittal

④ 3D-översikt

⑤ Ultrasound Inline-vy utan överlägg

⑥ Ultrasound Inline-vy med överlägg

Återgivningen av instrumentspetsen av en spårad kalibrerad ultraljudssond är identisk med mitten
av den övre gränsen av den visade ultraljudskonen. Den visade banan ligger i ultraljudsplanet.
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11.6 Ultraljud från BK Medical
11.6.1 Introduktion till ultraljud från BK Medical

Allmän information

Hjärnförskjutning som orsakas av retraktion, vätskeförlust eller tumörborttagning kan försämra
noggrannheten på navigering som är baserad på preoperativa bilder. Navigerat ultraljud används
för att:
• Intraoperativt identifiera och kompensera för hjärnförflyttning
• Visualisera och markera kärl

Innan du börjar

• Patienten måste vara registrerad.
• Ultraljudsapparaten måste vara korrekt ansluten till navigeringssystemet.
• En Ultraljudsadapter måste vara ansluten till ultraljudssonden.

Läs noga kapitlet Ultraljudsadaptrar och Ultraljudsregistreringsfantom i Användarhandbok
för instrument innan du använder ultraljudsfunktionerna.

Innan du utför en ultraljudsledd navigering måste ultraljudssonden kalibreras med hjälp av
Ultraljudsregistreringsfantomet.

Begränsningar

I denna handbok beskrivs hur man använder programmet för att kontrollera och fånga
ultraljudsbilden. Handboken innehåller inte:
• Instruktioner om hur du utför en ultraljudsundersökning eller andra medicinska

procedurer.
• Aktuella medicinska protokoll för ultraljudsundersökningar eller medicinska ingrepp.
• Diskutera tolkningar av inhämtade scanbilder.

Innan du använder programfunktionerna för ultraljud från BK Medical måste du få
utbildning i kliniska processer för att genomföra ultraljudsundersökningar.

Visade ultraljudsbilder

De ultraljudsbilder som visas på navigeringsskärmen är inte lämpliga för diagnostik.
Använd skärmen på ultraljudsapparaten när bildkvaliteten är betydelsefull.
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11.6.2 Starta ultraljud från BK Medical

Allmän information

Integrering av ultraljud kräver en videoanslutning mellan ultraljudsapparaten och
navigeringssystemet. BK Medicals ultraljudsapparat kräver en direkt nätverksanslutning till
Brainlab-systemet.

Hur man aktiverar ultraljud

Figur 141 

Steg

Öppna Tools > Ultrasound.
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11.6.3 Att välja en ultraljudssond

Allmän information

För att navigera en ultraljudssond måste sonden ha kalibrerats minst en gång.

Hur man väljer en ultraljudssond

Figur 142 

Steg

Välj den sond från BK Medical som ska användas för navigeringen under Tools > Ultrasound >
Probes genom att trycka på ikonen.
Du uppmanas verifiera sonden (se s. 206).
OBS: Den valda kalibrerade sonden markeras.
 

Se till att du väljer den ultraljudssond som faktiskt kommer att användas under
navigeringen.

Övriga alternativ

Alternativ

Tryck på Add New Probe för att lägga till en ny sond. En sekvens dialoger öppnas för att kalib-
rera den nya sonden (se s. 231).

För att radera en sond från listan trycker du på motsvarande knapp X. Du blir ombedd att verifie-
ra denna åtgärd.
OBS: Det går inte att radera en ultraljudssond som för tillfället är aktiv.
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11.6.4 Verifiera sondens kalibrering

Allmän information

Efter varje kalibrering av en ultraljudssond eller efter val av en redan kalibrerad sond är det viktigt
att verifiera noggrannheten på kalibreringen för att säkerställa korrekt bildvisning.

Dialogen Ultrasound Verification

8

②①

Figur 143 

Nr Komponent

①

När ultraljudssonden hålls mot Ultraljudsregistreringsfantomet visas en ultraljudsbild
av fantomet.
• Små vita regioner i bilden representerar kalibreringspunkter (genomskärningspunkter

mellan trådarna i fantomet).
• Gula hårkors anger de beräknade positionerna för kalibreringspunkterna, baserat på

sondens position.

②
När du håller ultraljudssonden mot patientens skalle rekonstrueras den valda bilduppsätt-
ningen enligt orienteringen på aktuellt ultraljudsplan. Du kan jämföra anatomiska riktmär-
ken med MR/CT-data.

Om dopplerläge används ska korrekt färgåtergivning på verifieringssidan verifieras med
visningen av det externa ultraljudet. För korrekt dopplervisning krävs S-videoingång.

Den information som visas av ultraljudsdopplern på navigeringsskärmen kan skilja sig från
den information som visas på ultraljudssystemet. Kontrollera skärmen mot det externa
ultraljudssystemet för en mer detaljerad bild.

Verifieringsfrekvens

Varje gång du utför ultraljudsledd navigering måste du verifiera kalibreringens
noggrannhet under hela sessionen.
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Hur man verifierar noggrannheten med användning av fantomet (alternativ 1)

Steg

1. Håll sonden upprätt mot ultraljudsregistreringsfantomet.

2. Verifiera i bildvyn ① att de gula hårkorsen motsvarar de vita regionernas positioner. Om
varje hårkors befinner sig rakt över det vita området (stavarna) är kalibreringen noggrann.

3. Kontrollera noggrannheten genom att långsamt flytta på sonden för att se om hårkorsens
rörelser motsvarar stavarnas rörelser.

Hur man verifierar noggrannheten direkt på skallen (alternativ 2)

Steg

1. Håll sonden mot ett känt riktmärke på patientens skalle.

2. Verifiera i Ultrasound Inline-vyn ② (se s. 223) att orienteringen på ultraljudsbilden mot-
svarar patientens data.

Nästa steg

Alternativ

Tryck på Accept för att bekräfta kalibreringen om noggrannheten är tillräcklig.

Tryck på Recalibrate om noggrannheten är otillräcklig.
Dialogen Rod Detection öppnas (se s. 212).

Det är också möjligt att manuellt förbättra kalibreringen allra första gången ultraljudssonden ka-
libreras. Tryck på Improve. Dialogen Manual Rod Placement öppnas (se s. 213).

Övriga alternativ

Knapp Funktion

Flip

Flip ger samma funktion som när ultraljudet anpassar sig till ultraljudsbil-
den efter användarens behov.
Den vänder ultraljudsvyn och patientdatavyn vertikalt. Bildorienteringen
ställs in efter din inställda position/patientorientering.
OBS: Om man använder funktionen för att vända bilder blir en redan be-
fintlig kalibrering av en ultraljudssond ogiltig. Tryck på Flip på verifierings-
sidan för att anpassa ultraljudsbilden efter användarens behov.
 

Recalibrate Recalibrate öppnar dialogen Rod Detection. Därefter kan du använda
automatisk kalibrering för att förbättra kalibreringen (se s. 212).

Improve

Improve öppnar dialogen Manual Rod Placement. Du kan nu förbättra
kalibreringen manuellt (se s. 213).
OBS: Det är endast möjligt att använda funktionen Improve efter den all-
ra första gången ultraljudssonden kalibreras.
 

Accept Accepterar det verifierade ultraljudet.

Cancel

Avbryter ultraljudet och tar dig tillbaka till huvudskärmen.
OBS: Om en ultraljudssond redan har valts och verifierats förblir den tidi-
gare valda sonden den valda sonden om man väljer Cancel på verifier-
ingssidan.
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11.6.5 Kalibrera en ny ultraljudssond från BK Medical

Allmän information

Du måste utföra kalibrering om:
• Inga sonder är kalibrerade.
• Alla kalibrerade sonder har raderats.
• Verifieringen av sondkalibreringen blir underkänd.

Försiktighetsåtgärder vid kalibrering

Ultraljudsregistreringsfantomet måste vara övertäckt under kalibreringen för att garantera
ultraljudssondens sterilitet.

BK Medicals förkalibrerade ultraljudssonder ska kalibreras med minst 8 kalibreringsstavar
synliga. Så är i allmänhet fallet vid ett djup på minst 7 cm, men inte mer än 11 cm.

Hur man utför automatisk kalibrering

I dialogen Rod Detection visas kontinuerlig återmatning om vilka bildobjekt som används för
automatisk kalibrering.

①

Figur 144 

Steg

1. Ställ in djupet på 8 cm (om möjligt) så blir alla åtta stavarna synliga.

2. Justera de röda linjerna ① för att filtrera bort bildartefakter som kan detekteras som sta-
var. Allting ovanför den övre linjen och nedanför den nedre linjen kommer att ignoreras.

3. Håll sondens spets upprätt mot gummidelens centrum på Ultraljudsregistreringsfanto-
met och se till att ultraljudsplanet är inriktat mot fantomet.

4.

De vita kalibreringspunkterna i ultraljudsbilden markeras i grönt om de detekteras av pro-
grammets kalibreringsalgoritm. Ultraljudsapparaten måste vara stilla i några sekunder.
• Om kalibreringen lyckas öppnas sidan Ultrasound Verification.
• Om kalibreringen misslyckas öppnas sidan Manual Rod Placement.
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Hur man utför manuell kalibrering

Om den automatiska kalibreringen misslyckas öppnas sidan Manual Rod Placement. Du kan
manuellt förbättra den automatiska kalibreringen i denna dialog genom att manuellt anpassa de
automatiskt valda stavarna från den automatiska kalibreringen. De vita kalibreringspunkterna på
ultraljudsregistreringsfantomet på ultraljudsbilden används för kalibrering.
En demonstration av hur korrekt manuell stavplacering ska se ut finns på ultraljudsfantomet ①.

①

Figur 145 

②

Figur 146 

Steg

1.

En bild av ultraljudsbilden används för kalibreringen. De valda kalibreringspunkterna mar-
keras automatiskt med vita hårkors. Hårkorsets position är mitt på de vita kalibrering-
spunkterna i ultraljudsbilden.
OBS: Tryck på Try Again om kalibreringspunkterna på registreringsfantomet inte är tyd-
ligt synliga i vyn. Programmet tar dig tillbaka till dialogen Rod Detection där du kan utföra
en ny automatisk kalibrering.
 

2.

• För att anpassa en kalibreringspunkts position trycker du på hårkorset för den kalibrer-
ingspunkten för att ändra dess position. Det valda hårkorset markeras i gult.

• För att positionera en kalibreringspunkt trycker du på önskad plats på skärmen. Aktuell
punkt (visas i gult) flyttas till angivet område. Anpassa kalibreringspunkterna manuellt
tills de matchar mitten på de vita stavarna i ultraljudsbilden.

Använd förstoringsvyn ② för att finjustera positionen.
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Steg

3.

Positionera varje kalibreringspunkt en i taget.
• För att lägga till kalibreringspunkter eller välja fler stavar, tryck på Add Rod.
• För att ta bort kalibreringspunkter eller avmarkera stavar, tryck på Remove Rod.

OBS: Minst åtta kalibreringspunkter krävs för att utföra en kalibrering.
 

4.

Tryck på Calibrate för att göra om kalibreringen baserat på de manuellt kalibrerade punk-
terna.
Om den manuella kalibreringen misslyckas öppnas sidan Ultrasound Calibration Error.
Tryck på:
• Try Again för att förbättra förflyttningen av kalibreringspunkterna.
• Cancel för att avbryta ultraljudskalibreringen.

Om kalibreringen lyckas uppmanar programvaran dig att verifiera noggrannheten (se s.
215).

Övriga alternativ för manuell kalibrering

Knapp Funktion

Add Rod Lägger till ytterligare en kalibreringspunkt (hårkors) för att definiera en ny stav.
Minst åtta kalibreringspunkter måste definieras för en lyckad kalibrering.

Remove Rod Tar bort valt (gult) hårkors.

Reset Återställer den initialt valda kalibreringspunkten som valdes för manuell kalib-
rering.

Try Again

Sidan Rod Detection öppnas när du trycker på knappen Try Again för att an-
vända den automatiska kalibreringen för att:
• Utför en godkänd automatisk kalibrering (se s. 212).
• Samla in en ny ultraljudsbild för manuell kalibrering.

Calibrate Utföra en ny kalibrering med användning av de manuellt definierade kalibrer-
ingspunkterna.

Cancel Avbryter kalibreringen av ultraljudssonden och tar dig tillbaka till huvudskär-
men.

Hur man verifierar en ultraljudskalibrering

8

②①

Figur 147 
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Steg

1. Håll ultraljudssonden mot Ultraljudsregistreringsfantomet. I vyn ① ska stavarna och
hårkorsen från kalibreringen matcha dem från fantomet.

2. I vyn ② kan du se kalibreringsöverläggen med ultraljudsdata (visas i grönt). Jämför de
anatomiska riktmärkena med MR/CT-data.

3.

Välj ett av följande alternativ:
• Tryck på Recalibrate. Dialogen Rod Detection öppnas för automatisk ultraljudskalib-

rering.
• Tryck på Improve. Dialogen Manual Rod öppnas där du kan förbättra kalibreringen

manuellt.
• Tryck på Accept för att acceptera den aktuella verifierade sonden.
• Tryck på Cancel för att avbryta den aktuella kalibreringen av sonden. Du kommer då

tillbaka till huvudskärmen.

OBS: För mer information om hur man verifierar ultraljudet, se avsnittet Verifiera sondens
kalibrering på s. 229.
 

Kontrollera noggrannheten på ultraljudskalibreringen

Kontrollera alltid noggrannheten på ultraljudsspårningen efter kalibreringen genom att
testa att ultraljudssonden visas korrekt på CT/MR-data. Peka sonden mot kända
anatomiska riktmärken och verifiera att positionen visas på skärmen.
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11.6.6 Ultraljudsverktyg från BK Medical

Komma till verktygen för externt ultraljud

Så snart du har verifierat kalibreringen öppnas dialogen Tools > Ultrasound och visar alla
funktioner som är tillgängliga för ultraljud från BK Medical.

Figur 148 
Om du har licens för ultraljud från BK Medical är följande ultraljudsverktyg tillgängliga:

Verktyg Förklaring Se

Ultrasound Probes Välj och verifiera en förkalibrerad ultraljudssond eller
kalibrera en ny sond. Sida 228

Disconnect BK Medical Kopplar ifrån aktuell ultraljudssond. Sida 226

Object Shift Flytta markerade objekt. Sida 153

Ultrasound Landmarks Definiera riktmärken i ultraljudsbilden. Sida 165

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Samla in 3D-ultraljudsbilduppsättningar. Sida 236
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11.6.7 BK Medical - 3D-ultraljudsbildtagning

Översikt

3-D Ultrasound Acquisition ger dig möjlighet att intraoperativt samla in nya bilduppsättningar
genom att scanna volymen i patientens huvud. Den nya bilduppsättningen kan användas för
navigeringsändamål.

Noggrannhet på insamlade data

Om en ultraljudsadapter lossnar, är det möjligt att den intraoperativt registrerade 3D-
ultraljudsbilduppsättningen inte stämmer överens med den preoperativa
bilduppsättningen.

Insamlade 3D-ultraljudsdata kan skilja sig efter en tid från den verkliga patientanatomin på
grund av exempelvis hjärnförflyttning eller resektioner.

3-D Ultrasound Acquisition kan endast utföras med noggrannhet för vävnad som förhåller
sig relativt konstant i förhållande till Mayfield-referensanordningen.

Tips för att ta 3D-ultraljud

Figur 149 
• Flytta adaptern med en lång, långsam och stadig svepning (cirka 10 sekunder).
• Spårningsanordningen ska vara vänd mot kameran i största möjliga utsträckning.
• Flytta inte adaptern över samma område två gånger.
• Håll adaptern ungefär vinkelrätt. Endast en lätt vinkling är acceptabel.
• Ultraljudsapparaten måste förbli fokuserad på området av intresse.

Flytta sonden långsamt och mjukt för att undvika fördröjning mellan ultraljudsbilden och
dess korrelation med CT/MR-bilder. För maximal noggrannhet ska ultraljudsdata samlas in
med en enda, långsam svepning.
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Hur man får åtkomst till dialogen Acquisition of 3-D Ultrasound

Figur 150 

Steg

Välj Ultrasound > Tools och tryck på 3-D Ultrasound Acquisition för att öppna dialogen Ac-
quisition of 3-D Ultrasound.

Hur man spelar in ultraljudsbilder

Steg

1.

• Håll sonden mot området av intresse och tryck på Start för att initialisera insamlingen
av ultraljudsdata.

• Flytta sonden långsamt för att registrera ultraljudsbilderna noggrant, men var försiktig
så att du inte skadar någon patientvävnad.

OBS: Knappen Stop visas nu.
 

2.
Så snart insamlingen av ultraljudsbilder är klar, tryck på Stop.
OBS: Det är möjligt att fortsätta att samla in ultraljudsbilder, upp till 500, genom att trycka
på Start igen.
 

3. Tryck på Accept för att lagra den insamlade bilduppsättningen.

4. Om ultraljudsbilder redan har samlats in kan du trycka på Clear för att radera dem.

Lagrade bilder

Programmet kan lagra upp till 500 bilder, som sammanställs till en bilduppsättning. Den nya
bilduppsättningen kan användas för navigeringsändamål (se s. 139).
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11.6.8 Ultraljudsbilder från BK Medical

Allmän information

Du kan visa levande ultraljudsbilder. Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.

Innan du börjar

Kontrollera att ultraljudsapparaten är ordentligt ansluten till navigeringssystemet via
nätverksanslutningen.

Hur man visar ultraljudsbilder

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat i den vy på huvudskärmen som du vill visa.

2. Välj fliken Other Views.

3.
Tryck på vyn Ultrasound eller vyn Ultrasound Inline. Dialogen stängs och vyn uppdate-
ras med vald ultraljudsbild.
OBS: Vyn Ultrasound Inline kräver dessutom val av ett dataset (se s. 223).
 

Hur man fryser ultraljudsbilder

Det går att frysa en ultraljudsvy med ikonen Ultrasound Freeze i en ultraljudsvy.

Steg

1.
Tryck på den inaktiverade ikonen Ultrasound Freeze i vyn på en Ultrasound-
vy eller i en Ultrasound Inline-vy.
Endast den ultraljudsvy i vilken ikonen aktiveras berörs.

2. Tryck på den aktiverade ikonen Ultrasound Freeze för att ta bort frysningen av
ultraljudsbilden.

Om du vill frysa ultraljudsbilderna ska du använda funktionen Ultrasound Freeze i
programmet, och inte på ultraljudsapparaten.

Olika Ultrasound-vyer

Vy Förklaring

Ultrasound
Gör att du kan visa ultraljudsbilden.
Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.

Ultrasound Inline
Gör att du kan visa den valda bilduppsättningen med CT/MR-data rekonstrue-
rade så att det matchar ultraljudet (se s. 223).
Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.

Orienteringen på ultraljudsvyn och den patientorientering som används i AKS-vyerna är
oberoende av varandra. Om orienteringen ändras i AKS-vyn påverkar inte denna
ultraljudsvyn.
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Visningen av ultraljuds- och videobilder kan fördröjas om systemet används med full
kapacitet.
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11.6.9 Ultrasound Inline-vy

Översikt

Vyn Ultrasound Inline gör att du kan visa den valda bilduppsättningen med CT- eller MR-data
rekonstruerade så att det matchar ultraljudet.

Hur man visar en ultraljudsrekonstruktion

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat.

2. Välj fliken Other Views. 

3. Tryck på Ultrasound Inline-vyn. Dialogen stängs och vyn uppdateras med Ultrasound
Inline-vyn.

4.
Om mer än en bilduppsättning är tillgänglig öppnas dialogen Select Set. Välj den bildupp-
sättning du vill visa i denna vy. Dialogen stängs och vyn uppdateras med Ultrasound Inli-
ne-vyn.

Bildvisning

Den övre högra vyn visar Ultrasound Inline-vyn ①.

①

Figur 151 

Hur man använder Ultrasound Inline-vy som överlägg

Steg

1.

Tryck på den inaktiverade ikonen Overlay för att använda ultraljudsrekonstruk-
tionen som överlägg på ultraljudsvideobilden.
OBS: Om Doppler-läge är aktiverat på ultraljudsapparaten måste du verifiera
färginformationen på den externa displayen.
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Steg

2. Tryck på den aktiva ikonen Overlay för att stänga av funktionen Overlay.

Den överlagrade ultraljudsvideobilden kan dölja viktiga strukturer på underliggande
bilduppsättning. Använd ytterligare en vy för att visa denna bilduppsättning, eller stäng av
ultraljudsöverlägget för att kontrollera dolda strukturer.

Hur man justerar överlägget

Tryck på ikonen Image Settings i Ultrasound Inline-vyn och välj fliken Overlay i dialogen Image
Settings.

①

③

②

④

Figur 152 

Nr Funktion

① Justerar den Lower Threshold i bilden. De mörkare delarna av ultraljudsbilden visas
inte.

② Justerar den Upper Threshold i bilden. De ljusare delarna av ultraljudsbilden visas inte.

③ Justerar Intensity på ultraljudsbilden för att ändra transparensen på den överlagda ultral-
judsbilden.

④ Aktiverar det Green Overlay på bilden för att ändra ultraljudsbildens färg till gröna nyan-
ser.

ULTRALJUD
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11.6.10 Konfigurering av Ultrasound-vyn

Allmän information

Du kan visa levande ultraljudsbilder. Planerade banor, objekt och punkter visas på bilderna.
Nedan visas ett förslag på konfiguration av en vy.

Föreslagen layout på vyn

① ② ③

④⑥ ⑤

Figur 153 

Nr Vy

① Axiell

② Koronal

③ Sagittal

④ 3D-översikt

⑤ Ultrasound Inline-vy utan överlägg

⑥ Ultrasound Inline-vy med överlägg

Återgivningen av instrumentspetsen av en spårad kalibrerad ultraljudssond är identisk med mitten
av den övre gränsen av den visade ultraljudskonen. Den visade banan ligger i ultraljudsplanet.
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12 NAVIGERING MED
MÅLNING

12.1 Inledning
12.1.1 Översikt

Allmän information

Funktionen Paint kan användas för att spåra kirurgiskt borttagna vävnadsvolymer i patientens
anatomi. Den spårade informationen kan sedan granskas som ett avskiljt objekt i patientens
bilduppsättningar på skärmen.

Använda fall för funktionen Paint

Funktionen Paint är användbar i sådana fall som resektion av polyper, tumörer eller vävnad i
allmänhet (t.ex. bihåleväggarna). Den är avsedd för fasta strukturer, snarare än tumörer som sitter
djupt inne i vävnad där hjärnförflyttning kan förekomma.
Så snart vävnaden har skurits bort kan du använda Paint instrument för att spåra det resekterade
området och skapa objekt att använda som överlägg på patientens bilduppsättning. Om det finns
t.ex. polypvävnad i bilduppsättningen som inte täcks av Paint-objektet kan ytterligare resektion
krävas.
OBS: Noggrannheten på det visade objektets position beror på navigeringsnoggrannheten i
allmänhet. Användningen av funktionen Paint ersätter inte intraoperativ bildtagning.
 

Elastiska anatomiska strukturer kan förflytta sig under användningen av målningen. Därför
kan de markerade områdena bli större än förväntat.

Paint-instrument

Funktionen Paint är avsedd att användas med Paint-instrument (flerspetspekare i kombination
med en pekare med Paint-spets). Spetsarna är sfärformade för att undvika intraoperativ
vävnadsskada.
OBS: Du kan också använda alla pekare, engångsmandrängen och instrument som kalibrerats
med instrumentadapteranordningar (storlekarna M, ML, L, XL) för att skapa Paint-objekt.
 

För instrument utan kalibrerad diameter, som t.ex. pekare, använder programmet en
sfärformad pensel på 4 mm för att måla målutrymmet. Om man skapar Paint-objekt med
sådana instrument kan man därför få större Paint-objekt än förväntat. För instrument med
en given diameter används en cylinderformad pensel med samma höjd och bredd som
instrumentets diameter.

NAVIGERING MED MÅLNING
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12.2 Kalibrering och verifiering av Paint-instrument
12.2.1 Översikt

Allmän information

Paint-instrumenten är förkalibrerade. Ytterligare kalibrering av användaren behövs ej.
För att använda Paint-instrument måste du först läsa in kalibreringen och verifiera dess
noggrannhet med ICM4 eller referensanordningen.

Dialogerna för kalibrering och verifiering

Figur 154 

Hur man läser in en förkalibrering

Steg

1. Håll Paint-instrumentet och ICM4 (eller referensanordningen) i kamerans synfält.

2. För att läsa in en förkalibrering trycker du på knappen Load i dialogen Instrument Calib-
ration.

3.

Om det finns förkalibreringar för mer än ett instrument väljer du Paint Instrument i den
dialog Select Instrument som öppnats.
OBS: Kontrollera att du har anslutit en instrumentadapteranordning av lämplig storlek
på det sätt som anges i dialogen.
 

4.

Verifiera kalibreringen i dialogen Verification of Calibration.
OBS: Ytterligare instruktioner för verifiering av detta instrument finns i kapitlet Kalibrera
instrument (se s. 199).
 

OBS: Om noggrannheten verifieras med användning av referensanordningen är avvikel-
sen på spetsen minst 2,8 mm på grund av Paint-instrumentets sfärformade spets. För att
fastställa den faktiska noggrannheten på spetsen ska du hålla Paint-instrumentet upprätt
i referensanordningens kon och subtrahera 2,8 mm från den visade spetsavvikelsen.
 

Läs alltid in den förkalibrerade instrumentkalibreringen när du använder Paint-instrument,
eftersom en manuell kalibrering inte kommer att vara noggrann.

Kalibrering och verifiering av Paint-instrument
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12.3 Använda funktionen Paint
12.3.1 Navigering

Innan du börjar

• Patienten måste vara registrerad och navigeringsnoggrannheten verifierad.
• Det navigerade instrumentets kalibrering måste vara verifierad.

Navigerings- och registreringsnoggrannheterna påverkar direkt noggrannheten på Paint-
funktionen.

Begränsningar

Det går inte att använda funktionen Paint om läget Freeze har aktiverats.
Dessutom får Paint-funktionen inte används om en förskjutning på verktygsspetsen har
definierats (se s. 176).

Hur man använder Paint-funktionen

①

Figur 155 

Steg

1.

Tryck på Paint ① i menyfältet för att initiera en Paint-session.
OBS: Knappen Paint måste först aktiveras via Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (se s. 49).
 

2.

För in instrumentet i kamerans synfält och markera intresseområdet på patientens anato-
mi. Det markerade området visas på motsvarande sätt i bildvyerna.
OBS: Målningen börjar först när instrumentet navigeras långsamt. Den avbryts om instru-
mentet flyttas snabbt mer än 1 cm.
 

3. Så snart du har avslutat markeringen av intresseområdet trycker du på Paint igen. Dialo-
gen Paint Object Options öppnas, där du kan modifiera objektet (se s. 246).
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12.3.2 Modifiera målade objekt

Dialog för målningsobjekt

Dialogen Paint Object Options visar det resulterande Paint-objektet med namnet visat.

Figur 156 

Alternativ

För att spara aktuellt markerat område trycker du på Accept.

För att radera aktuellt markerat område trycker du på Reject.

Hur man modifierar målade objekt

Alternativ

För att byta namn på Paint-objektet trycker du på Edit och definierar ett nytt namn i dialogen
Enter Name.

För att ändra färg på Paint-objektet väljer du en färg i paletten.
OBS: Vald färg används under efterföljande Paint-sessioner.
 

OBS: Du kan också modifiera Paint-objektet via Data > Objects senare. Paint-objekt behandlas
på samma sätt som alla andra objekt.
 

Använda funktionen Paint
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12.3.3 Hantera Paint-objekt

Allmän information

När du trycker på Accept i dialogen Paint Object Options (se s. 246) sparas det målade området
som ett nytt objekt (när det används för första gången under operationen).
När du använder Paint-funktionen nästa gång under operationen och trycker på Accept läggs det
målade området till det tidigare sparade Paint-objektet.
Du har emellertid också följande alternativ:
• Du kan spara det målade området som ett nytt objekt
• Du kan lägga till det målade området till ett annat objekt (t.ex. ett objekt som planerats i iPlan)

Hur man skapar ett nytt Paint-objekt

För att spara det område du just målade som ett nytt objekt utför du följande steg:

Figur 157 

Steg

1. Så snart du är klar med att markera intresseområdet öppnas dialogen Paint Object Op-
tions.

2. Tryck på Choose Different Object. Dialogen Select Object to Modify öppnas.

3. Tryck på Create new object.

4. Definiera ett namn för det nya objektet i dialogen Enter Name.

5. Tryck på Accept i dialogen Paint Object Options för att spara det nya objektet.

OBS: Det nya objektet blir också valt vid efterföljande Paint-sessioner.
 

Hur man lägger till andra objekt

För att spara det nymålade området i ett redan befintligt objekt gör du så här:

Steg

1. Så snart du är klar med att markera intresseområdet öppnas dialogen Paint Object Op-
tions.

2. Tryck på Choose Different Object. Dialogen Select Object to Modify öppnas.

3. Välj det objekt i listan till vilket du vill lägga till det målade området.

NAVIGERING MED MÅLNING
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Steg

4. Tryck på Accept i dialogen Paint Object Options för att spara det modifierade objektet
(det målade området plus det valda ursprungliga objektet).

OBS: Det valda objektet blir också valt vid efterföljande Paint-sessioner.
 

Patientplanen modifieras när ändringarna av objektet accepteras. Detta går inte att ångra
efteråt.

Använda funktionen Paint
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13 NAVIGERA
JUSTERINGSINSTRUMEN
T

13.1 VarioGuide
13.1.1 Inledning

Om navigering med VarioGuide

VarioGuide är ett förkalibrerat instrument som du kan använda för att utföra ramlösa biopsier och
kateterplaceringar. VarioGuide-guiden i programmet leder dig genom de steg som behövs för at
justera instrumentet korrekt mot en planerad bana.
Med användning av VarioGuide kan du navigera den förkalibrerade engångsbiopsinålen typ A
till banan. VarioGuide använder aktuell aktiv bana/målbanan för inriktning.

Du kan också navigera andra spårade instrument (t.ex. standardbiopsinålar med ansluten
instrumentadapter) och icke spårade instrument.

Biopsinoggrannhet

Noggranna biopsier med användning av VarioGuide i kombination med Brainlab Disposable
Biopsy Needle är lämpliga för lesioner med en diameter större än 10 mm.
Var medveten om att noggrannheten försämras med t.ex.:
• Ökat lesionsdjup
• Ökat övergripande avstånd mellan VarioGuide och mållesionen
• Instrumentets flexibilitet

Placera VarioGuide nära huvudet (ta hänsyn till synligheten och undvik kollision med huvudet
under justering). Notera att de möjliga avvikelserna från det planerade målet är högre för mer
flexibla instrument.

Innan du börjar

Montera VarioGuide enligt beskrivningen i Användarhandbok för instrument.

Översikt över arbetsflödet

Arbetsflöde Se

1. Verifiera noggrannheten på VarioGuide. Sida 251

2. Verifiera engångsbiopsinålen typ A (om tillämpligt). Sida 267

3. Placera VarioGuide i initial position. Detta ställer in lederna på VarioGuide
i centrerad position, vilket utgör utgångspunkten för senare justeringar. Sida 253
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Arbetsflöde Se

4. Använd grova justeringar för att justera VarioGuide mot den planerade in-
gångspunkten och banan. Sida 254

5. Använd finjusteringar för att justera VarioGuide mot banan. Sida 255

6. Verifiera justeringen och utför ytterligare finjusteringar om det behövs. Sida 257

7.
Navigera instrumentet till planerad målpunkt:
• Allmänna instrument
• Engångsbiopsinålen typ A

Sida 258
Sida 259

Minimalt invasiva ingrepp

För biopsier där möjligheten att visuellt kontrollera de anatomiska riktmärkena för
navigeringsnoggrannhet är begränsad på grund av en minimalt invasiv metod ska du noga och
kontinuerligt verifiera mot de anatomiska riktmärken som är tillgängliga i draperade områden.

VarioGuide
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13.1.2 Verifiera instrument

Hur man verifierar VarioGuide

①

②

Figur 158 

Steg

1.
Öppna Tools > Instruments och tryck på VarioGuide.
Dialogen VarioGuide Verification öppnas.

2.

Placera pekaren i vridpunkterna ① den ena efter den andra på guideskivan. Programmet
visar avvikelsen. Guideskivan innehåller åtta vridpunkter. Du måste verifiera minst tre
punkter, beroende på tillgänglighet till följd av VarioGuide position.
När den allmänna avvikelsen är mindre än 1,0 mm lyser lampan ② i grönt, vilket betyder
att noggrannheten är tillräcklig.

Felsökning av VarioGuide-verifieringen

Kontrollera följande om noggrannheten är otillräcklig:
• VarioGuide är korrekt monterad
• Guideskivan är korrekt monterad
• VarioGuide-anordningen är inte böjd

Verifiering av engångsbiopsinålen

Se instruktionerna på s. 267.
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13.1.3 Åtkomst till VarioGuide-guiden

Innan du börjar

Se till att du har definierat en bana (se s. 158).

Hur man aktiverar navigering med VarioGuide

Figur 159 

Steg

Öppna Tools och tryck på VarioGuide.
Dialogen Initial Position öppnas.

VarioGuide
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13.1.4 Definiera den initiala positionen och göra grovjusteringar

Hur man definierar den initiala positionen

①

③

②

Figur 160 

Steg

1.
Skjut in anordningshållaren i leden på skivan tills anordningshållaren når linjen på skivans
led.
Justera de horisontella och vertikala linjerna på de båda komponenterna ① mot varandra.

2. Justera linjerna på anordningshållaren mot linjerna på VarioGuide-anordningen ②.

3. Lås alla leder genom att dra åt skruvarna.

4. Tryck på Proceed för att fortsätta grovjusteringen.

OBS: Tryck på Assembly Video ③ för en instruerande animering om hur man monterar
VarioGuide.
 

OBS: Det kan vara bra att ha dessa justeringar inställda när enheten monteras efter
steriliseringen.
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Hur man grovjusterar VarioGuide

Steg

1.

①

Använd det centrala spänningshandtaget ①
och justera VarioGuide för att justera banan
så att det matchar det hårkors som visas för
planerad ingångspunkt i bildvyn.
OBS: Vid behov kan du rotera 3D-modellen
tills den stämmer överens med patientens
läge (tryck på de övre vänstra och högra hör-
nen på bildvyn).
 

Så snart hårkorset och ingångspunkten är ju-
sterade mot varandra och instrumentet grov-
justerats mot banan visar programmet Lock
joint!
Programmet visar den instrumentlängd som
minst krävs för att nå planerad målpunkt.

2. Vrid det centrala spänningshandtaget medurs för att låsa det.

3.
Så snart leden är korrekt justerad leder programmet dig till nästa justeringssteg.
Du kan också gå vidare till nästa steg genom att trycka på Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Utföra finjusteringar

Om justeringsstegen

Tre justeringsleder (Led 1 (Joint 1), Led 2 (Joint 2) och Led 3 (Joint 3)) måste justeras för att
justera VarioGuide. Gör så här för att utföra justeringarna:
• Lossa den led som anges i varje dialog. Programmet känner igen motsvarande led och visar

med vilket värde leden ska justeras.
• När avvikelsen är nära 0° visar programmet Lock joint! i dialogen, och lampan lyser grönt.
• Så snart varje led är korrekt justerad leder programmet dig till nästa justeringssteg. Du kan

också gå vidare till nästa steg genom att trycka på Proceed.
OBS: Programmet låter dig fortsätta till nästa steg även om lampan inte lyser grönt. Se till att
noggrannheten är tillräcklig innan du fortsätter.
 

Justera om VarioGuide

Om du modifierar guideskivan eller ändrar instrumentets diameter måste du justera om
VarioGuide mot banan.

Hur man justerar VarioGuide mot den planerade banan

Steg

1.

Vrid VarioGuide runt Led 1 (Joint 1) cirka
60° för att aktivera visningen av mätning.
Justera Led 1 (Joint 1) tills avvikelsen är
nära 0°.

2.

Justera Led 2 (Joint 2) tills avvikelsen är
nära 0°.
Vrid försiktigt Led 2 (Joint 2) tills den visa-
de vinkelavvikelsen är nära 0°. Därefter
kan du låsa Led 2 (Joint 2).
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Steg

3. Justera Led 3 (Joint 3) tills avvikelsen är
nära 0°.

När alla justeringsstegen har utförts öppnas dialogen Review Alignment där du kan verifiera
justeringens noggrannhet.

VarioGuide
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13.1.6 Verifiera noggrannheten

Hur man verifierar noggrannheten

Figur 161 

Steg

1. Verifiera att VarioGuide (rosa) är korrekt justerad mot den planerade banan (grön).

2.
Programmet visar uppskattad avvikelse från VarioGuide mot de planerade ingångs- och
målpunkterna för banan.
Om noggrannheten är nära 0° lyser motsvarande lampa för varje led grönt.

3.
• Tryck på Confirm om noggrannheten är tillfredsställande. Navigeringsvyn öppnas.
• Om det är en stor avvikelse på noggrannheten, eller om du vill göra om justeringen,

tryck på Start Again. Dialogen Initial Position öppnas.

OBS: Så snart du har justerat VarioGuide och verifierat noggrannheten kan du när som helst
öppna verifieringen på nytt genom att trycka på VarioGuide i dialogen Tools.
 

Minimalt invasiva ingrepp

För biopsier där möjligheten att visuellt kontrollera de anatomiska riktmärkena för
navigeringsnoggrannhet är begränsad på grund av en minimalt invasiv metod ska du noga och
kontinuerligt verifiera mot de anatomiska riktmärken som är tillgängliga i draperade områden.
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13.1.7 Navigera allmänna instrument med VarioGuide

Allmän information

Så snart du har justerat VarioGuide kan du använda guiden för att navigera ett instrument (t.ex.
en standardbiopsinål) till banans planerade målpunkt.

Navigeringsskärm

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder vyerna Auto-Pilot, Axial, Coronal och
Sagittal för att leda instrumentet, t.ex. biopsinålen, längs banan till målpunkten.

Figur 162 
VarioGuide visas i bildvyerna, redan justerad mot banan. Programmet visar avståndet från
undersidan av styrskivan (anges med det rosa hårkorset) till målpunkten.

VarioGuide
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13.1.8 Navigering av biopsinålen för engångsbruk med VarioGuide

Hur nålen spåras

Programmet spårar nålens införingsdjup med hjälp av två reflekterande skivor på nålens
spårningsanordning. Nålens bana spåras med hjälp av VarioGuide spårningsanordning.

Innan du börjar

Steg

Kontrollera att nålen har verifierats (se s. 267).

Hur man beräknar stoppets positionen på nålen

Steg

1.
①

②

Notera avståndet till målvärdet som visas på
skärmen.
Tänk på att 10 mm skärningsfönstret ① på en-
gångsbiopsinålen typ A befinner sig 2,0 mm
från nålens spets ②.
OBS: Kontrollera att avståndet mellan biopsis-
langen och målet är mindre än: (Biopsinålens
längd) minus (Biopsislangens längd).
 

2. 50 mm
För att beräkna stoppets position på nålen läg-
ger du till avståndet till målvärdet (visas på na-
vigeringsskärmen) till guideskivans diameter
(50 mm).

3.

③
Mät den beräknade positionen för stoppet på
engångsbiopsinålen typ A med en linjal.

4. Säkra stoppet ③ på biopsinålen vid den beräknade positionen.

5. För in biopsinålen i guideskivan och navigera nålen till den planerade målpunkten (se s.
266).

För att säkerställa korrekt penetrationsdjup för engångsbiopsinålen av typ A är det viktigt
att följa steg 3 och 4. Om spårningsanordningen på nålen blir dold från vyn under
navigeringen förhindrar stoppets position nålen från att tränga förbi det planerade målet.
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Hantering av guideskivan

②①

Figur 163 

Tänk på att när du tar bort låsringen ① från guideskivan (t.ex. för att avlägsna det införda
instrumentet) lossnar även den yttre skivan ②. Var noga med att hantera guideskivans
komponenter varsamt när du avlägsnar dem.

VarioGuide
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13.2 Ramlöst biopsisystem
13.2.1 Inledning

Om det ramlösa biopsisystemet

Du kan använda det ramlösa biopsisystemet för att utföra ramlösa biopsier, med vägledning av
navigeringsprogrammet.
Du kan navigera:
• Den förkalibrerade engångsbiopsinålen typ A längs en bana som förplanerats med iPlan

eller navigeringssystemet.
• Andra spårade instrument (t.ex. standardbiopsinålar med ansluten instrumentadapter) och icke

spårade instrument.

Om detta avsnitt

I detta avsnitt finns information om hur man använder det ramlösa biopsisystemet för att
navigera engångsbiopsinålen typ A.
Om du vill navigera ett annat spårat instrument måste du ansluta en instrumentadapter och
kalibrera instrumentet enligt beskrivningen som börjar på s. 183.

Innan du börjar

Montera det ramlösa biopsisystemet enligt beskrivningen i Användarhandbok för instrument.

Översikt över arbetsflödet

Arbetsflöde Se

1. Verifiera engångsbiopsinålen typ A (om tillämpligt). Sida 267

2. Verifiera biopsislangen (justeringsverktyg). Sida 262

3. Justera biopsislangen mot den planerade banan (om en sådan har plane-
rats). Sida 263

4. Beräkna biopsinålens införingsdjup. Sida 264

5. Navigera nålen till planerad målpunkt. Sida 266

Minimalt invasiva ingrepp

För biopsier där möjligheten att visuellt kontrollera de anatomiska riktmärkena för
navigeringsnoggrannhet är begränsad på grund av en minimalt invasiv metod ska du noga och
kontinuerligt verifiera mot de anatomiska riktmärken som är tillgängliga i draperade områden.

NAVIGERA JUSTERINGSINSTRUMENT
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13.2.2 Verifiera instrument

Verifiering av engångsbiopsinålen

Se instruktionerna på s. 267.

Hur man verifierar biopsislangen

Figur 164 

Steg

1.
Öppna Tools > Instruments och tryck på Alignment Tool.
Dialogen Alignment Tool Verification öppnas.

2. Kontrollera att insatserna är ordentligt fastskruvade på biopsislangen.

3. Anslut Biopsijusteringsanordningen till biopsislangen. 

4. För in biopsislangen i 10 mm-uttaget på ICM4 (se s. 194) och se till att slangens ände
vidrör uttagets botten.

5.
Programmet beräknar och visar verktygsspetsen och verktygets avvikelse från banan ba-
serat på koordinaterna för ICM4 och biopsijusteringsanordningen.
Granska de visade värdena och avgör om de är acceptabla för aktuell procedur.

Felsökning av verifiering av biopsislangen

Kontrollera följande om noggrannheten är otillräcklig:
• Biopsislangen är korrekt monterad
• Biopsislangen är korrekt placerad i uttaget på ICM4

Ramlöst biopsisystem
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13.2.3 Justera biopsislangen och beräkna instrumentets införingsdjup

Innan du börjar

För bästa resultat rekommenderar vi att du använder vyerna Auto-Pilot, Axial, Coronal och
Sagittal för att leda instrumenten längs banan till målpunkten.
OBS: Vyn Auto-Pilot är endast tillgänglig om en bana har planerats och visas.
 

Hur man justerar biopsinålen mot den planerade banan

②

①

Figur 165 

Steg

1. För in biopsinålen i hylsan på det ramlösa biopsisystemet. En virtuell representation vi-
sas på navigeringsskärmen ①.

2. Ta tag i biopsinålen och öppna det centrala spänningshandtaget.

3.
Vrid biopsiröret runt A-P-axeln och skifta det parallellt tills det är justerat mot den förplane-
rade banan enligt de axiella, koronala och sagittala vyerna. Använd de pilar som visas i
Auto-Pilot-vyn för att underlätta justeringen.

4.
Vrid biopsiröret runt H-F-axeln och skifta det parallellt tills det är justerat mot den förplane-
rade banan. Använd de pilar som visas i Auto-Pilot-vyn för att underlätta justeringen.
Upprepa steg 3 och 4 om det behövs tills biopsiröret är korrekt justerat.

5.
Kontrollera justeringen i Auto-Pilot-vyn. För att säkerställa att biopsislangen är korrekt ju-
sterad måste de hårkors som representerar målet, ingångspunkten och verktygsspetsen
ligga ovanpå varandra ②.

6. Se till att lesionen kan nås med det avsedda instrumentet, med tanke på att 70 mm av
instrumentet är infört i biopsislangen (se s. 264).

7. Dra åt det centrala spänningshandtaget på det ramlösa biopsisystemet för att säkra
biopsislangen i position.

8. Kontrollera justeringens noggrannhet genom att zooma in på varje vy. Målet för den pla-
nerade biopsin skall placeras i mitten av det virtuella biopsiröret.

9. Avståndet till målet visas nu längst ned i navigeringsvyerna.
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Hur man positionerar biopsislangen utan bana

Om ingen bana har planerats:

Steg

1.

Justera Tool Tip Offset (se s. 176) till ett värde som något överstiger den avsedda bios-
pin.
OBS: Kontrollera att avståndet mellan biopsislangen och målet är mindre än: Biopsinå-
lens längd - biopsirörets längd.
 

2. För in biopsislangen i hylsan på det ramlösa biopsisystemet. En virtuell bild av slangen
visas på navigeringsskärmen.

3. Ta tag i biopsislangen och öppna det centrala spänningshandtaget.

4. Justera det ramlösa biopsisystemet tills den virtuella verktygsaxeln möter mållesionen.

5. Se till att lesionen kan nås med det tilltänkta instrumentet med tanke på att 70 mm av in-
strumentet är infört i biopsislangen (se s. 264).

6. Dra åt det centrala spänningshandtaget på det ramlösa biopsisystemet för att säkra
biopsislangen i position.

7.
Finjustera Tool Tip Offset tills den virtuella verktygsspetsen befinner sig i mållesionen.
OBS: Detta representerar nu avståndet till målet.
 

8. Kontrollera justeringens noggrannhet genom att zooma in på varje vy. Målet för den pla-
nerade biopsin skall placeras i mitten av det virtuella biopsiröret.

Hur man beräknar stoppets position på instrumentet

Steg

1. Kontrollera att instrumentet har verifierats (se s. 262).

2.
①

②

Notera avståndet till målvärdet som vi-
sas på skärmen.
Tänk på att 10 mm skärningsfönstret ①
på engångsbiopsinålen typ A befinner
sig 2,0 mm från nålens spets ②.

3.

70 mm + x mm

För att beräkna stoppets position på in-
strumentet lägger du till avståndet till
målet (visas på navigeringsskärmen) till
biopsislangens längd (70 mm). Nedan-
stående exempel illustrerar beräkningen
för engångsbiopsinålen typ A.

4.

③
Mät stoppets position på instrumentet
med linjalen.

5. Säkra stoppet ③ på instrumentet vid den beräknade positionen.

6. För in instrumentet biopsislangen och navigera instrumentet till den planerade målpunk-
ten (se s. 266).

Navigera instrument

För att säkerställa korrekt penetrationsdjup för engångsbiopsinålen typ A är det viktigt att
följa steg 3-5 i föregående tabell. Om spårningsanordningen på nålen blir dold från vyn

Ramlöst biopsisystem
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under navigeringen förhindrar stoppets position nålen från att tränga förbi det planerade
målet.

När biopsinålar används måste du tänka på att instrumentets spets inte nödvändigtvis
befinner sig i operationscentrumet. I så fall måste instrumentet föras förbi det navigerade
målet så att centrum för dess verkan kan placeras i strukturen av intresse.
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13.3 Engångsbiopsinålen typ A
13.3.1 Inledning

Översikt över nålkomponenterna

⑤

④

③②①

Figur 166 

Nr Komponent Funktion

① Spårningsanord-
ning

Två reflekterande skivor gör det möjligt att spåra nålens införings-
djup med kameran under navigeringen.

② Stålkanyl

• Ytterdiameter: 1,8 mm
• Skärningsfönster: 10 mm
• Max införingsdjup: 140 mm

OBS: Stålkanylen är den enda del av nålen som är lämplig för inva-
sivt bruk.
 

③ Stopp Sätter fast på nålen vid uppmätta införingsdjup för att förhindra att
nålen tränger in djupare än planerat.

④ Vakuumkanyl Används enligt standardproceduren.

⑤ Mätlinjal Mäter det planerade införingsdjupet på nålen.

Engångsbiopsinålen typ A
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13.3.2 Verifiering av engångsbiopsinålen

Hur man får åtkomst till verifiering

Steg

Öppna Tools > Instruments och tryck på Biopsy Needle.
Dialogen Biopsy Needle Verification öppnas. 

Figur 167 

Hur man verifierar med VarioGuide

Steg

1. Placera guideskivan så att du kan föra in nålen vertikalt.

2.
För in engångsbiopsinålen typ A i guideskivan tills Stop markeras i blått.
Pilarna visar i vilken riktning nålen ska justeras tills införingsdjupet har nåtts.

3. Dra åt låsringen för att säkra nålen i guideskivan.

4. Programmet beräknar och visar biopsinålens avvikelse från banan baserat på koordina-
terna för nålens spårningsanordning och VarioGuide spårningsanordning.

Hur man verifierar med det ramlösa biopsisystemet

Steg

1.
För in engångsbiopsinålen typ A i biopsislangen med biopsijusteringsanordningen
ansluten tills Stop markeras i blått.
Pilarna visar i vilken riktning nålen ska justeras tills införingsdjupet har nåtts.

2. Säkra nålen i biopsislangen genom att dra åt fixeringsskruven på slangen.

3. Placera biopsislangen och nålen vertikalt.

4. Programmet beräknar och visar biopsinålens beräknade avvikelse från banan baserat på
koordinaterna för nålens spårningsanordning och biopsijusteringsanordningen.

NAVIGERA JUSTERINGSINSTRUMENT
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Felsökning av nålverifiering

Kontrollera följande om noggrannheten är otillräcklig:
• Spårningsanordningen på nålen och VarioGuides/biopsijusteringsanordnings

spårningsanordning är synliga för kameran.
• De reflekterande ytorna är inte smutsiga eller skadade.
• Nålen är inte böjd.

OBS: De platta markörerna på nålen kräver en mer direkt vinkel mot kameran än de
reflekterande markörsfärerna för engångsbruk.
 

Engångsbiopsinålen typ A
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13.3.3 Navigera med engångsbiopsinålen

Allmän information

Så snart engångsbiopsinålen har monterats korrekt på VarioGuide (se s. 259) eller det ramlösa
biopsisystemet (se s. 264) kan du navigera nålen till den planerade målpunkten.

Hur nålen spåras

Nålens införingsdjup spåras med hjälp av två reflekterande skivor på nålens spårningsanordning.
Nålens bana spåras med:
• VarioGuides spårningsanordning om du använder VarioGuide.
• Biopsijusteringsanordningen om du använder det ramlösa biopsisystemet.

Riktlinjer för spårning

Båda de reflekterande skivorna på nålens spårningsanordning måste befinna sig i kamerans
direkta synfält.
Placera nålens spårningsanordning i rät vinkel mot kameran och mitt i kameravolymen.
VarioGuide spårningsanordning eller biopsijusteringsanordningen måste alltid vara synliga för
kameran.

Pekaren spåras inte när engångsbiopsinålen befinner sig i kamerans synfält. Den kan
spåras igen om engångsbiopsinålen är dold från kamerans synfält under minst två
sekunder.

Navigeringsskärm

①

②

Figur 168 

Nr Förklaring

① Brunt representerar engångsbiopsinålen.

② Den rosa linjen representerar engångsbiopsinålen (2,0 mm från nålens spets).

Tänk på att programmet beräknar avståndet från spetsen på engångsbiopsinålen till den
planerade målpunkten. Biopsiöppningen befinner sig emellertid inte vid nålens spets.

NAVIGERA JUSTERINGSINSTRUMENT
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Hur man navigerar nålen

Steg

1. Justera det ramlösa biopsisystemet eller VarioGuide så att det rosa hårkorset motsva-
rar den planerade ingångspunkten.

2.

Matcha det bruna hårkorset (som representerar nålspetsen) mot den planerade målpunk-
ten.
Avståndet från det navigerade instrumentet till den planerade målpunkten visas i bildvyer-
na.

Visning av biopsinålen Avstånd till målpunkten

Synlig för kameran Programmet visar avståndet från nålens spets till den planerade
målpunkten.

Inte synlig för kameran

• Navigering med VarioGuide: Programmet visar avståndet från
skivans ände till målpunkten.

• Navigering med ramlösa biopsisystem: Programmet visar av-
ståndet från biopsislangens ände till målpunkten.

OBS: Så snart biopsinålen har navigerats till målpunkten kan biopsin utföras med sedvanlig
kirurgisk teknik.
 

Under navigeringen

VarioGuide spårningsanordning och biopsijusteringsanordningen måste alltid vara synliga för
kameran. Under navigeringen visar programmet meddelandet ”needle not aligned” i bildvyerna om
biopsinålen och relevant anordning inte är korrekt justerade (t.ex. om nålen är böjd eller inte har
förts in på korrekt sätt). Om detta inträffar bör du verifiera biopsiinstrumentens noggrannhet enligt
beskrivningen på s. 251 (för VarioGuide) och s. 262 (for ramlöst biopsisystem).

Engångsbiopsinålen typ A
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14 NAVIGERING MED
ENGÅNGSMANDRÄNG

14.1 Inledning
14.1.1 Om engångsmandrängen

Allmän information

Med hjälp av engångsmandrängen kan du navigera katetrar och shuntar från tredje part längs
en förplanerad bana. Navigeringen görs på fri hand. Programmet spårar engångs mandrängens
bana med hjälp av de reflekterande skivorna ① på engångsmandrängens spårningsanordning. 

①

Figur 169 

Engångsmandrängen är ett frihandsverktyg som inte är lämpligt för shunt/kateterplacering
med hög precision.
OBS: För ytterligare information om engångsmandrängen, se Användarhandbok för
instrument.
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14.2 Använda engångsmandrängen
14.2.1 Kalibrera och verifiera engångsmandrängen

Allmän information

Engångsmandrängen är förkalibrerad. Det innebär att programmet innehåller
kalibreringsinformation för engångsmandrängen. Ytterligare kalibrering av användaren behövs
ej.
För att använda engångsmandrängen måste du först läsa in kalibreringen och verifiera dess
noggrannhet med en ICM4 eller en referensanordning.

Hur man läser in en förkalibrering

Steg

1. Håll engångsmandrängen i kamerans synfält.

2. För att läsa in en förkalibrering trycker du på knappen Load i dialogen Instrument Calib-
ration.

3. Om det finns förkalibreringar för mer än ett verktyg väljer du Disposable Stylet i den dia-
log Select Instrument som öppnas.

4. Verifiera kalibreringen enligt beskrivningen på s. 272.

Läs alltid in det förkalibrerade instrumentets geometri när du använder
engångsmandrängen eftersom en manuell kalibrering inte kommer att vara noggrann.

Hur man verifierar förkalibreringen

Figur 170 

Använda engångsmandrängen
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Steg

1.

Du kan verifiera engångsmandrängen i antingen refe-
rensanordningens vridningspunkt eller i ICM4.
Håll engångsmandrängen nära spetsen och för in
spetsen i en vridpunkt.
OBS: Engångsmandrängen är böjbar. Därför kan den
noggrannhetsavvikelse som visas vara högre jämfört
med styva instrument. Du måste avgöra om noggrann-
heten är acceptabel för avsedd användning.
 

2. Tryck på Accept för att bekräfta kalibreringen.

NAVIGERING MED ENGÅNGSMANDRÄNG
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14.3 Navigera med engångsmandrängen
14.3.1 Översikt

Allmän information

Innan du börjar:
• Patienten måste vara registrerad och navigeringsnoggrannheten verifierad.
• Det navigerade instrumentets kalibrering måste vara inläst och verifierad.
• Konfigurera navigeringsskärmen. Brainlab rekommenderar att vyerna Auto-Pilot, axiell,

koronal och sagittal används. (Vyn Auto-Pilot är endast tillgänglig om en bana har planerats
och visas.)

• Välj en förplanerad bana för visningen.
• Välj en förskjutning för verktygsspetsen (se s. 176) som är lämplig för den kateter/shunt som

används. (Du måste därför avgöra vilken del av katetern/shunten som ska placeras vid det
planerade målet.)

Hur man för in engångsmandrängen i shunten/katetern

Steg

1. Håll shunten/katetern vid öppningen med ena handen.

2. För in engångsmandrängen helt i shunten/katetern med den andra handen, och se till
att de reflekterande skivorna på spårningsanordningen inte blir nedsmutsade.

Hur man håller engångsmandrängen under navigeringen

①

②

Figur 171 

Steg

1.
Håll engångsmandrängen i handtaget ① med ena handen, och se till att du inte täcker
över de reflekterande skivorna på spårningsanordningen. Under navigeringen använder
du denna hand för att föra in engångsmandrängen.

Navigera med engångsmandrängen
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Steg

2.
För fram engångsmandrängen ② med den andra handen, och håll den nära snittet. Un-
der denna procedur ska du använda denna hand för att hålla engångsmandrängen
längs banan.

OBS: Om du håller engångsmandrängen med båda händerna måste du se till att inte böja den
under införandet.
 

Hur man navigerar mandrängen

Figur 172 

Steg

1. För in engångsmandrängen i shunten/katetern.

2.
Håll engångsmandrängen mot patientens huvud. Använd navigeringsskärmen som gui-
de och justera engångsmandrängens axel (som visas i rosa) mot den förplanerade ba-
nan (som visas i grönt).

3.

Så snart engångsmandrängen är justerad mot den planerade banan börjar du långsamt
föra in engångsmandrängen och katetern rakt längs banan in i hjärnan. Programmet vi-
sar avståndet från engångsmandrängens spets till den planerade målpunkten.
Fortsätt införandet tills engångsmandrängens spets (rosa hårkors) motsvarar banans
målpunkt (rött hårkors) så som detta visas på skärmen. Överväg samtidigt placeringen i
den faktiska patientanatomin.

4. Så snart katetern har positionerats avlägsnar du försiktigt engångsmandrängen från ka-
tetern.

OBS: Engångsmandrängen är ett böjbart instrument som kan böjas av sin egen vikt eller med
minimal kraft. Om du böjer engångsmandrängen under ingreppet kan detta potentiellt leda till
signifikanta spårningsfel. Detta innebär att den faktiska spetspositionen kan vara en annan än vad
som visas på navigeringsskärmen. För att undvika detta, hantera engångsmandrängen enligt
beskrivningen på s. 274.
 

Se till att införandet sker rakt. Böj aldrig engångsmandrängen eller justera banan efter
påbörjat införande.
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15 MIKROSKOPNAVIGERING
15.1 Introduktion till navigering med mikroskop
15.1.1 Översikt

Innan du börjar

• Patienten måste vara registrerad.
• Mikroskopet måste vara iordningsställt och ett mikroskopadapterset vara anslutet till

mikroskopet (se Användarhandbok för instrument).
• Mikroskopkalibrering måste vara utförd (av Brainlabs support).

Läs noga kapitlet Mikroskop i Användarhandbok för instrument innan du använder
mikroskopfunktionerna.

Översikt över arbetsflödet

Arbetsflöde Se

1. Initialisera mikroskopet. Sida 278

2. Verifiera mikroskopkalibreringen. Sida 279

3. Kalibrera om mikroskopet (frivilligt). Sida 282

4. Navigera med mikroskopet. Sida 285

MIKROSKOPNAVIGERING
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15.2 Initiera mikroskopet
15.2.1 Aktivera och välja mikroskopet

Hur man aktiverar mikroskopet

Figur 173 

Steg

1. Öppna Tools > Microscope och tryck på Connect Microscope.

2.
I Tools > Connect Microscope, välj den knapp som motsvarar din mikroskopmodell.
OBS: Om endast ett mikroskop är konfigurerat hoppas denna dialog över.
 

3.
I dialogen Microscope Connection väljer du knappen för den mikroskopkonfiguration
som ska användas.
Mikroskopet initialiseras nu och dialogen Microscope Calibration Verification visas.

Se till att välja en mikroskopkalibrering som motsvarar monteringsläge av
mikroskopadaptern (standard eller 90°). Annars kommer mikroskopet att tolkas på fel sätt
och bilddata visas på fel sätt.

Felsöka mikroskopdetektion

Om mikroskopet inte detekteras måste du kontrollera att mikroskopet är:
• Korrekt anslutet till navigeringssystemet (se Användarhandbok för instrument)
• Påslaget och färdigstartat
• I navigeringsläge (se dokumentationen från mikroskoptillverkaren)

OBS: Om det inte går att upprätta kommunikation med mikroskopet kan det hjälpa om du slår av
och på mikroskopet.
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15.3 Verifiera mikroskopet
15.3.1 Översikt

Allmän information

Mikroskopet har kalibrerats för att fungera som en pekare med spetsen som fokuspunkt ② mitt i
fokusplanet ③. Du kan verifiera kalibreringen genom att fokusera på ett riktmärke mitt i synfältet
① och jämföra detta med de data som visas i navigeringsvyn.

③

②①

Figur 174 

Innan du börjar

Vissa överdrag till kirurgiska mikroskop från tredje part kan påverka navigeringssystemets
noggrannhet på grund av en optisk förvrängning som orsakas på överdragets skyddslins.
Använd endast optiskt passiva överdrag som är godkända av tillverkaren av ditt kirurgiska
mikroskop. Kontakta mikroskoptillverkaren om det råder minsta tvivel på huruvida överdraget är
helt kompatibelt med ditt mikroskop när detta används tillsammans med Brainlabs
navigeringsprogram.

Verifiera alltid mikroskopkalibreringens noggrannhet (se s. 281) efter att draperingen
applicerats och före varje navigering med mikroskopet. Om bristande noggrannhet
upptäcks måste en godkänd omkalibrering utföras innan navigationen påbörjas.

Om mikroskopets optik har modifierats (t.ex. om en skadad lins har bytts ut) måste en ny
kalibrering utföras av Brainlab support.

MIKROSKOPNAVIGERING
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Verifieringsdialoger

① ②

③

④

Figur 175 

Nr Komponent

① Microscope Depthview: Visar en rekonstruktion av mikroskopets synfält (se s. 298).

② Mikroskopvideovy (om tillgängligt, se s. 296).

③ Avståndet från mikroskopet till centrum på referensanordningens kon visas om mikrosko-
pets fokus befinner sig närmare referensanordningens kon än 8 mm.

④ Knappen ACS Views: Tryck på denna för att växla mellan mikroskopvyerna och axiella,
sagittala och koronala vyer.
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15.3.2 Verifiera kalibreringen

Verifieringsmetoder

Du kan verifiera kalibreringen med antingen referensanordningens kon eller anatomiska eller
förplanerade riktmärken. Verifiering med konen verifierar både spårningskalibreringen och HUD-
kalibreringen.
Du kan verifiera kalibreringen när som helst under navigeringen.
OBS: Brainlab tillhandahåller hårkorsokulär för integrerade mikroskop. Dessa måste användas för
kalibrering och verifiering av mikroskopet. Okuläret kan ersättas med ett genomskinligt av
standardtyp efter kalibreringen.
 

Hur man verifierar med konen

Steg

1.

Positionera mikroskopet rakt över referensanordningens kon. För bästa resultat ska du
försöka placera mikroskopet så vinkelrätt som möjligt mot referensanordningens plan.
Fokusera mikroskopet med maximal zoom längst ned på referensanordningens kon.
Vinkeln mellan anordningens axel och mikroskopfokus axel visas i mikroskopvideovyn.

2.
Avståndet från den navigerade fokuspunkten till konen visas längst ned i vyerna. Detta
värde visar avvikelsen på aktuell kalibrering.
Kontrollera att avvikelsen är inom ett acceptabelt område.

3.
Om du använder bildinjektion (se s. 289) visas även referensanordningens och dess
kons konturer i vyerna. De visade konturerna ska motsvara den faktiska referensanord-
ningen och konen.

4. Upprepa ovanstående steg på olika avstånd mellan mikroskopet och referensanordning-
en.

5.
• Tryck på Next om noggrannheten är tillräcklig.
• Om noggrannheten är otillräcklig trycker du på Recalibrate för att öppna dialogen Mi-

croscope Calibration.

Hur man verifierar med riktmärken

Steg

1. Fokusera mikroskopet med maximal zoom på en markör eller ett förplanerat eller ett ana-
tomiskt riktmärke.

2. Tryck på knappen ACS Views för att växla till axiella, koronala och sagittala vyer.

3.
Avståndet från den navigerade fokuspunkten till den planerade punkten visas längst ned i
vyerna. Detta värde visar avvikelsen på aktuell kalibrering.
Kontrollera att avvikelsen är inom ett acceptabelt område.

4.
• Tryck på Next om noggrannheten är tillräcklig.
• Om noggrannheten är otillräcklig trycker du på Recalibrate för att öppna dialogen Mi-

croscope Calibration.
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15.3.3 Kalibrera om mikroskopet

Allmän information

Innan du navigerar med ett mikroskop måste fokuslängden och mikroskopaxeln kalibreras
ordentligt av Brainlabs support.
Du kan också utföra en användarkalibrering för att kompensera för smärre kalibreringsbrister som
uppstår med tiden eller på grund av applicering av drapering. Om bristande noggrannhet upptäcks
måste en godkänd omkalibrering utföras innan navigationen påbörjas.

Kalibreringsmarkeringar

①

②

Figur 176 
Om en kraniell referensanordning av standardtyp - 4 markörer används kan
kalibreringspunkterna samlas in på vridningspunkten ①, samt även på kalibreringsmarkeringarna
② på referensanordningen.

Hur man aktiverar kalibrering

Steg

• Tryck på Recalibrate i någon av Microscope Calibration Verification-dialogerna eller
• Tryck på Calibrate Microscope i dialogen Tools > Microscope
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Hur man hittar kalibreringspunkten

Figur 177 

Steg

1. Installera hårkorsokuläret, om sådant finns.

2.

Placera mikroskopet rakt över referensanordningens kon eller den valda kalibreringsmar-
keringen.
För bästa resultat ska du försöka placera mikroskopet så vinkelrätt som möjligt mot refe-
rensanordningens plan.

3. Flytta mikroskopet nedåt tills det animerade mikroskopet i dialogen är placerat över den
transparenta bilden av mikroskopet.

4.
Maximera zoomningen och placera mikroskopet vinkelrätt mot konen eller kalibrering-
smarkeringen (använd hårkorset i okularet för att sikta på konens centrum).
Finjustera fokus med hjälp av handtagsknapparna på mikroskopet.

5.

Tryck på Next.
OBS: Next är inte aktiverad om zoomningen inte har maximerats, om mikroskopet är ofo-
kuserat eller om referensanordningen och/eller mikroskopets spårningsanordning inte är
synliga för kameran. Motsvarande varningsmeddelande visas.
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Hur man hittar den andra kalibreringspunkten

Figur 178 

Steg

1.

Flytta mikroskopet uppåt tills det animerade mikroskopet i dialogen är placerat över den
transparenta bilden av mikroskopet (gröna området).
• En andra punkt i det gröna området ger bästa resultat.
• Det röda området i fältet visar att avståndet från mikroskopet till referensanordningen

ska förstoras (om möjligt).

2. Maximera zoomningen och använd hårkorset för att åter centrera och fokusera på konens
eller kalibreringsmarkeringens nedersta punkt.

3.

Tryck på Next.
Dialogen Microscope Calibration Verification öppnas.
OBS: Next är inte aktiverad om zoomningen inte har maximerats, om mikroskopet är ofo-
kuserat eller om referensanordningen och/eller mikroskopets spårningsanordning inte är
synliga för kameran. Motsvarande varningsmeddelande visas.
 

Kontrollera kalibreringen

Kontrollera alltid mikroskopets noggrannhet efter kalibrering genom att testa om
mikroskopets fokuspunkt visas på korrekt sätt i patientens data. Detta kan göras genom att
fokusera på en markörsfär eller ett anatomiskt riktmärke (se s. 281).
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15.4 Mikroskopnavigering
15.4.1 Komma till navigering

Starta navigering

Så snart du har verifierat kalibreringen öppnas dialogen Tools > Microscope > Options.

Figur 179 

Alternativ

Tryck på Close för att stänga denna dialog och starta navigering med mikroskopet.

Tryck på Back för att öppna dialogen Tools > Microscope (se s. 288).
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15.4.2 Navigeringsvyer

Mikroskopets navigeringsvyer

Figur 180 
Den mikroskoprelaterade banan visas i blått. Mikroskopets optiska axel och synfält anges på 3D-
displayen med en linje och en cirkel. Om ett mål har planerats kan avståndet från fokuspunkten till
målet visas.
Mer information om mikroskopbilder och hur man visar dem finns på s. 296.

Överlagrade objekt

Överlagrade objekt visas alltid vid fokuspunkten. Detta kan leda till feltolkningar av det
överlagrade objektets position (i förhållande till det aktuella objektet) och ett stort fältdjup används.
Om korrekt position på det överlagrade objektet är betydelsefullt ska ett grundare fältdjup
användas.

Mikroskopets arbetsområde

Minsta och största arbetsområde (mikroskopets fokusavstånd) mäts när mikroskopet kalibreras för
första gången av Brainlabs support.
Om mikroskopet flyttas utanför det kalibrerade fokusområdet under navigeringen:
• Ett pip hörs
• Ett meddelande visas i bildvyerna med en varning att mikroskopet befinner sig i en okalibrerad

fokusposition

Mikroskopspårning

Om det inte går att spåra mikroskopet under navigeringen (t.ex. för att det befinner sig utanför det
kalibrerade fokusområdet, inte är anslutet eller om mikroskopets spårningsanordning inte är
synlig):
• Ett meddelande om detta visas i mikroskopnavigeringsvyerna

Alla mikroskop från Olympus sänder inte uppdaterade fokus/zoomdata medan du ändrar
fokus/zoom. Detta leder till fördröjd uppdatering av data i navigeringssystemet.
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Spårningsprioritet

Instrumentadaptrar och pekare har högre prioritet under navigeringen. För att utföra navigering
med mikroskop måste du se till att pekare och instrumentadaptrar har avlägsnats från kamerans
synfält.

Tänk på att varken spårning eller sändning av mikroskopets fokus- och zoompositioner
sker i realtid. För att bedöma mikroskopets position via navigationsskärmen och för att få
uppdaterad information om överlappande och införda objekt får du inte ändra fokus-,
zoom- eller mikroskopläge under några sekunder.
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15.5 Mikroskopinstrument
15.5.1 Inledning

Tillgängliga inställningar

Så snart du har verifierat kalibreringen blir olika inställningar tillgängliga i dialogen Tools >
Microscope. 

Figur 181 

Alternativ Förklaring Se

Connect Microscope Initialisera anslutning av mikroskop Sida 278

Options Välj mikroskopnavigeringsfunktioner Sida 289

Calibrate Microscope Kalibrera om mikroskopet Sida 282

Video Configuration Justera inställningarna för mikroskopvideovisning (om
mikroskopvideo är tillgängligt och kalibrerat) Sida 295
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15.5.2 Mikroskopalternativ

Så här kommer du till dialogen Options

Steg

Öppna Tools > Microscope > Options.

Figur 182 

Alternativ

Alternativ Se

HUD Sida 289

Color Overlay Sida 290

HUD Objects Sida 291

Shutter Sida 291

Smart Auto-Focus Sida 291

Smart Auto-Tracking Sida 292

Store Focal Point Sida 292

Go To Stored Point Sida 292

Align to Trajectory Sida 292

Continuous Target Return Sida 292

OBS: Tillgängligheten beror på valt mikroskop.
 

HUD

När du aktiverar HUD använder navigeringssystemet mikroskopets bildinjektionsenhet för att
placera konturer av förplanerade objekt och annan information om målet i mikroskopvyn.
Den information som visas vid bildinjektion liknar den vid mikroskopets djupvy på
navigeringsskärmen, utom att mikroskopets synfält ersätter rekonstruerade data. Detta innebär att
genomskärningen av objekt i fokusplanet visas med heldragna konturlinjer, medan objekt över
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eller under fokusplanet anges med en prickad linje. Denna streckade linje utnyttjas för orientering,
eftersom den inte befinner sig i fokalplanet.
Vissa bildinjektionsenheter erbjuder färgvisning. Detta gör det lättare att urskilja flera objekt,
eftersom objekten kan visas med en annan färg än vad som visas på navigeringsskärmen.
Använd endast storlek och position för att identifiera objekt. Efter zoomning/fokusering förblir
hårkorset i HUD-enheten aktivt i 5 sekunder innan det försvinner.
OBS: Beroende på mikroskop kan bildinjektionen endast vara synlig för huvudobservatören.
 

Visningsområdet för bildinjektion kanske inte täcker hela mikroskopets synfält. Om detta
inträffar slutar konturerna vid visningsområdets kanter.

Vissa bildinjektionsenheter lämnar HUD-information till båda ögonen samtidigt. Parallax
kan orsaka en skiftning av objektets synbara position i förhållande till bakgrunden om du
fokuserar med endast ett öga.

Kontrollera HUD-kalibreringens noggrannhet efter att ett mikroskop har aktiverats.

HUD-varningar

Ställ in mikroskopet på maximal zoom innan du justerar fokusplanet på patientstrukturer.
Detta leder till ett lägre fältdjup och möjliggör bästa möjliga visning av injicerade fasta
objekts konturer. Dessa konturer representerar kanten på det planerade objektet i detta
plan. Streckade linjer representerar hela förlängningen av objektet nedanför fokusplanet
och används endast som en grovöversikt.

På grund av mikroskopets fältdjup kan det exakta fokusplanet vara svårt att fastställa. Var
försiktig så du inte feltolkar objekt som är placerade i fokusplanet.

Överlagda 3D-objekt kan användas som översikt, men är inte exakt relaterade till den
underliggande patientstrukturens storlek och position.

Eftersom överlagda objekt är baserade på den preoperativa bilduppsättningen kan det
verkliga objektets aktuella position vara en annan, t.ex. på grund av hjärnförflyttning eller
resektion.

På mikroskop med ”bild i bild” (t.ex. Olympus) är data som visas av bild-i-bild-modulen inte
korrelerade med mikroskopets direktvy.

Installationen och kalibreringen av bildinjektionsdisplayen måste utföras av kvalificerad
Brainlab-personal. Om bildinjektionshårdvaran tas bort från och sätts tillbaka på
mikroskopet eller om mikroskopet byts ut minskar noggrannheten på de konturer som
visas på bildinjektionsdisplayen avsevärt. I detta fall måste bildinmatningsdisplayen
omkalibreras av Brainlabs support!

Lägg inte till fler komponenter (t.ex. en tvåvägsfördelare) till HUD-enhetens anslutning till
navigeringssystemet.

Color Overlay

När du aktiverar Color Overlay använder navigeringssystemet mikroskopets bildinjektionsenhet
för att placera konturer av förplanerade objekt och annan information om målet i mikroskopvyn.
Om du inaktiverar Color Overlay visas objekten i sin standardfärg som stöds av
injektionsenheten.
OBS: Color Overlay är endast aktiverad när HUD är aktiverat.
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HUD-objekt

HUD Objects kan användas för att hantera visningen av objekt i mikroskopets synfält.

Steg

Tryck på HUD Objects för att öppna nedanstående dialog Objects.

Figur 183 

Funktion Förklaring

Item Listar alla tillgängliga objekt.

Visible
Aktivera/inaktivera Visible för att visa/dölja objekt i bildvyerna:
• Ett öppet Öga betyder att objektet är synligt
• Ett stängt Öga betyder att objektet är dolt

Visualization Växla mellan olika visningsalternativ, t.ex. objektet visas med konturer, ifyllt
med färg eller i 3D.

Shutter

När Shutter är aktiverat stängs mikroskopets slutare och navigeringsskärmens övre vänstra vy
visas i mikroskopets okulär. Detta ger dig möjlighet att granska exempelvis MR-bilder i okuläret.

Visade data korrelerar inte med den faktiska patienten.

Smart Auto-Focus

När du aktiverar Smart Auto-Focus håller mikroskopet hela tiden det spårade instrumentets
spets i fokus. Medan mikroskopet fokuserar anges spetsen på det spårade instrumentet med ett
litet hårkors i HUD.

Om instrumentspetsen befinner sig utanför mikroskopets arbetsområde kan inte
mikroskopet fokusera helt.
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Smart Auto-Tracking

När du aktiverar Smart Auto-Tracking spårar funktionen kontinuerligt den aktuella
instrumentpositionen och fokuserar på spetsen. Det spårade instrumentet indikeras med ett litet
hårkors på HUD. Motsvarande meddelande visas i HUD medan mikroskopet rör sig. När
instrumentspetsen lämnar synfältet följer mikroskopet den.
Mikroskopet slutar spåra när det når instrumentspetsen.

Se till att mikroskopet inte kan kollidera med andra instrument, patienten eller draperingen,
och att det inte blir osterilt under sina rörelser.

Lagra fokuspunkt och gå till lagrad punkt

• Om du trycker på Store Focal Point sparas positionen och information om fokusplan för
aktuell fokuspunkt.

• Om du trycker på Go To Stored Point återvänder mikroskopet till den positionen och fokuserar
på den föregående lagrade fokuspunkten. 

Align to Trajectory

Rikta in mikroskopets fokusaxel parallellt med den aktiverade banan.
OBS: Om vinkeln mellan fokusaxeln och den önskade banan är större än 45° är inriktning av
banan inaktiverat.
 

Continuous Target Return

Om du trycker på Continuous Target Return hämtas positionen och fokusplanet för den senast
fokuserade punkten. På så sätt kan du fokusera på punkten av intresse från olika
granskningsvinklar.
När du lättar på mikroskopets bromsar för att ändra granskningsriktning lagras den senast
justerade fokuspunkten och hämtas omedelbart från den nya riktningen så snart du lättar på
bromsarna.
Mikroskopet fortsätter att fokusera på denna punkt tills Continuous Target Return stängs av.

Felsöka mikroskopspårningsalternativen

Om du har problem med mikroskopspårningen kan du felsöka genom att läsa nedanstående
alternativ.

Alternativ

Se till att instrumentet, referensanordningen och mikroskopets spårningsanordning befinner sig i
kamerans synfält om mikroskopet inte:
• Fokuserar automatiskt eller
• Spårar instrumentet automatiskt. Mikroskopet följer endast efter om instrumentet hålls stilla en

stund i närheten av patientens huvud.

Se till att referensanordningen och mikroskopets spårningsanordning befinner sig i kamerans
synfält om mikroskopet inte:
• Går till lagrad fokuspunkt eller
• Hämtar senaste fokuspunkt när mikroskopets handbromsar frikopplas.
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15.5.3 Handle Control

Om Handle Control

Funktionen Handle Control ger dig möjlighet att nå vissa navigeringsfunktioner med
mikroskopets handtag.
OBS: Beroende på din mikroskopmodell kan de alternativ som är tillgängliga via menyn More... ①
variera.
 

Hur man använder Handle Control

①

Figur 184 

Steg

1. Tryck på valfri knapp på mikroskophandtaget för att komma till huvudmenyn för Handle
Control.

2.
Tryck på knappen i riktning mot den funktion du vill utföra.
OBS: Fler alternativ visas om du väljer More... ①.
 

3. Om du valde More... ① kan du flytta pilarna uppåt och nedåt i riktning mot önskat alterna-
tiv på handtagskontrollen.

4. Tryck på kontrollknappen till höger för att verkställa aktuell vald funktion.

OBS: Om inget sker under en viss tid stängs menyn.
 

Mikroskopegenskaper

Funktioner Funktion

Acquire Point Samlar in en ny bana när spetsens förlängs

Screenshot Tar en skärmdump av bilden

More... Meny med fler alternativ för mikroskopet

Deactivate HUD Inaktiverar/tar bort objekt som injicerats på bilden från mikro-
skopvyn
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More... Menyalternativ

More... ger tillgång till fler alternativ som är tillgängliga på ditt mikroskop under navigeringen. Då
når de alternativ som anges nedan med hjälp av mikroskopets handtag. För mer information om
dessa alternativ, se s. 291.

Figur 185 

More... Meny Förklaring

Close Shutter
Stänger mikroskopets slutare.
OBS: Den övre vänstra delen av den maximerade navigeringsvyn har
injicerats i mikroskopets synfält.
 

Focus to Instrument Smart Auto-Focus fokuserar mikroskopet på instrumentet en gång.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking spårar mikroskopet på instrumentet en gång.

Store Focal Point Sparar information om position och fokusplan.

Goto Stored Point Återställer mikroskopet till föregående lagrade fokuspunkt.

Align To Trajectory Rikta in mikroskopets fokusaxel parallellt med den aktiverade banan.
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15.5.4 Konfigurera mikroskopvideo

Hur man konfigurerar en videovy

Figur 186 

Steg

1. Tryck på Video Configuration i dialogen Tools > Microscope.

2.
Justera inställningarna för bildvyn efter behov med skjutlisterna.
OBS: Videobildinställningarna beskrivs på s. 52.
 

Konfigurera videovarningar för mikroskop

Installationen och kalibreringen av videokomponenterna måste utföras av kvalificerad
Brainlab-personal. Borttagning och återmontering eller modifiering av
mikroskopkomponenter eller byte av hela mikroskopet kommer att avsevärt minska
noggrannheten av konturerna som visas i videoöverläggsfönstret eller
bildinmatningsenheten. Därför måste kalibreringen av videoöverläggsfönstret förnyas i
dessa fall.

Under varje intervention måste du se till att videon är ansluten till samma ingång som
valdes under kalibreringen. Att använda en annan ingång leder till att ingen video blir
synlig.

Videobilderna är inte lämpliga för diagnostiskt bruk, eftersom de kan framträda
förvanskade. Färgbildimport från externa enheter kan visa objekten i en annan färg än den
som visas på navigeringsskärmen. Det rekommenderas att använda
sammanhangsinformation som storlek och position för att identifiera objekten.

Videovisning

Videovisningen kan fördröjas om systemet används med full kapacitet.

Vi rekommenderar att mikroskopvideobilden visas separat på en annan monitor.
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15.6 Mikroskopbilder
15.6.1 Visning av mikroskopvideovyer

Allmän information

Varje kirurgiskt mikroskop har en inbyggd videokamera för dokumenteringsändamål. Du kan lägga
till denna video till navigeringssystemvisningen så snart du har konfigurerat mikroskopvideon (se
s. 296). Detta gör det möjligt att dokumentera mikroskopets position och dess synfält med en
enda skärmdump.
Konturer på planerade objekt, banor och märkta punkter överlagras på mikroskopvideon.
Objekten i fokusplanet visas med heldragna konturlinjer. Förlängningar av dessa objekt ovanför
och under fokusplanet visas med prickade linjer.
OBS: Videokamerans rektangulära synfält är mindre än mikroskopets. Detta kan leda till skillnader
i skalan mellan mikroskopvideovyn och övriga navigeringsvyer. Dessutom kan videobilden
beskäras något beroende på det valda navigeringsfönstrets storlek och form.
 

Vissa HUD-enheter visar objektkonturerna i färg. Överlagrade objekt som visas i färger
som liknar patientens vävnad kan vara svåra att urskilja. Om detta är ett problem, välj
lämpliga kontrasterande färger eller stäng av färgöverlägg (se s. 290).

Hur man visar mikroskopvyn

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat.

2. Välj fliken Other Views.

3.
Tryck på Microscope.
Dialogen stängs och vyn uppdateras med mikroskopvyn.
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Visad vy av mikroskopvideon

Figur 187 
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15.6.2 Visa mikroskopets djupvy

Allmän information

Microscope Depthview är en mikroskoprelaterad rekonstruerad vy av patientens dataset. Datan
visas som en Probe's Eye mitt i fokusplanet. Datan skalas och den roteras för att ta hänsyn till
mikroskopets zoomfaktor och position. Denna vy är användbar för att jämföra strukturer som syns
i mikroskopet med de patientdata som är tillgängliga på navigeringsstationen.

När Olympus-mikroskop används måste du tänka på att orienteringen på mikroskopets
djupvy kanske inte är korrekt eftersom OME-9000/OME-8000/OME-7000-observatören kan
flyttas på ett sådant sätt att vyns orientering genom mikroskopet förändras.

Hur man visar mikroskopets djupvy

Steg

1. Tryck på ikonen Ögat.

2. Välj fliken Other Views.

3.
Tryck på Microscope Depthview.
Dialogen stängs och vyn uppdateras med mikroskopets djupvy.

Visning av mikroskopets djupvy

②

③

④
⑤

①

Figur 188 

Nr Komponent Förklaring

① Orange punkt Förplanerad punkt (frivilligt).

② Blå ring Kanten på synfältet i mikroskopets okulär. Storleken på denna
ring förändras med zoomfaktorn.

Mikroskopbilder

298 Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Nr Komponent Förklaring

③ Blått hårkors Fokusplanets centrum.

④ Heldragen konturlinje Kanten på det planerade objektet i detta plan.

⑤ Prickad konturlinje Förlängning av objektet ovanför eller under detta plan (dvs. den
bredaste delen av objektet).
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16 INTRAOPERATIV
BILDTAGNING

16.1 Inledning
16.1.1 Om de intraoperativa bildtagningsfunktionerna

Allmän information

De intraoperativa funktionerna i Cranial/ENT ger dig möjlighet att lägga till uppdaterade bilddata
till din navigeringssession och enkelt navigera i dessa. Detta kan uppnås med endast lite eller
ingen användarinteraktion alls på navigeringsstationen.
Med de intraoperativa bildtagningsfunktionerna kan du:
• Ladda upp intraoperativt insamlade DICOM-data
• Uppdatera behandlingsplanerna som omregistreras automatiskt
• Registrera nytagna intraoperativa bilder

INTRAOPERATIV BILDTAGNING

Användarhandbok för programvara Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 301



16.2 Intraoperativ dataöverföring
16.2.1 Om intraoperativ dataöverföring

Tillgängliga intraoperativa överföringsmetoder

Metod Förklaring

Läsa in patientdata Ladda patientdata från Content Manager.

Ta emot patientdata som
pushas från scannern

Scanneroperatören pushar patientdata som tas emot och läses in av
navigeringsprogrammet.

Inläsning av patientdata

Om du har startat Cranial/ENT-programmet utan patientdata eller vill läsa in mer data till
sessionen kan du när som helst göra detta från dialogen Data.
Mer information finns på s. 29.

Ta emot patientdata

Cranial/ENT-programmet kan ta emot patientdata via en bakgrundstjänst som accepterar
DICOM-data som skickas från en scanner eller PACS utan användarinteraktion.
När DICOM-data tas emot visas en statusikon högst upp på navigeringsskärmen ①.

①

Figur 189 

Nästa steg

Alternativ

Om patientdata redan finns inlästa och patientinformationen (t.ex. namn, ID) för de nya data inte
motsvarar den redan inlästa patienten uppmanas du slå ihop patientinformation som står i kon-
flikt med varandra.
OBS: Se Användarhandbok för programvara för Content Manager för mer information.
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Alternativ

Om de data du har läst in innehåller bilduppsättningar som ännu inte har fusionerats uppmanas
du att fusionera dessa bilduppsättningar så snart konverteringen är klar (se s. 29).
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16.3 Automatisk bildregistrering MR

Allmän information

Automatisk bildregistrering MR registrerar snabbt patientdata utan någon interaktion, som
exempelvis laserscanning eller registrering av markörer. Vilka typer av automatisk registrering
som är tillgängliga kan variera beroende på kundens licens och valda patientdata.
OBS: Den metod som beskrivs här används i kombination med Det kraniella referenspaketet för
automatisk bildregistrering med Philips/Siemens MRT (se Användarhandbok för hårdvara
för intraoperativ bildtagning). 
 

Dialoger för Automatisk bildregistrering

① ②

③

Figur 190 

Hur man utför registrering

Steg

1. Tryck på Register i menyfältet.

2.

I dialogen Registration Selection ① trycker du på Automatic Registration.
OBS: Om mer än en lämplig bilduppsättning är tillgänglig öppnas dialogen Select Set.
Tryck på knappen för det dataset du vill använda för registreringen.
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Steg

3.

Dialogen Registration Matrix Acquisition ② öppnas.
Placera kameran så att den detekterar både referensanordningen och registreringsmatri-
sanordningen. När båda anordningarna detekteras aktiveras insamlingen.
OBS: Dialogen visar kamerans synfält och de anordningar det detekterar. Detta är an-
vändbart vid justering av kamerans position. Kameran och anordningarna måste vara stil-
la under insamlingen. Förloppsindikatorn visar status. Eventuella rörelser av kameran el-
ler anordningarna innebär att insamlingen startar om.
 

4.

Dialogen Marker Detection öppnas så snart matrispositionen har samlats in. En förlopps-
indikator visar hur detektionen av markörer fortskrider.
Du kan trycka på Manual när som helst för att stoppa den automatiska detektionen. Detta
bör normalt sett inte vara nödvändigt. Se nedan för instruktioner om manuell detektion av
markörer.
OBS: Beroende på ditt system och bilduppsättningens storlek kan det hända att dialogen
Marker Detection inte visas och du leds direkt till verifieringen.
 

5. Så snart markörerna har detekterats och registreringen är klar öppnas dialogen Registra-
tion Verification och registreringen är klar för verifiering.

Frivillig manuell detektion av markörer (översikt)

Om den automatiska detektionen misslyckas (eller för serviceändamål) kan du aktivera manuell
detektion av markörer genom att trycka på Manual i dialogen Marker Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figur 191 

Nr Förklaring

① Previous och Next kan användas för att bläddra mellan markörerna.
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Nr Förklaring

②

• Visade markörer i axiella, koronala och sagittala vyer.
• Du kan använda pilarna för att bläddra genom bilden för att hitta tillgängliga markörer.
• De nedre vyerna visar en förstorad vy för att göra det lättar att hitta mitten på varje mar-

kör.

③ Text visar hur många markörer som fortfarande måste detekteras samt resultatet av
matchningsförsöket.

④ Automatic tar dig tillbaka till rutinen Automatic Registration. Programmet aktiverar au-
tomatisk detektion och registrering av markörer.

⑤ Delete Active Marker raderar aktiv markör och gör föregående accepterade markör aktiv.

⑥
Accept Active Marker accepterar positionen för aktiv markör (visas i rött) och lägger till
en ny markör i datasetets centrum. Så snart det minsta antal markörer som krävs har
nåtts initieras matchningsrutinen när du trycker på denna knapp.

Hur man utför manuell detektion av markörer

Steg

1. Granska de automatiskt detekterade markörerna med knapparna Previous och Next för
att växla mellan markörerna.

2. Använd zoomvyn för att flytta målet (visas i rött) genom att vidröra centrum på markören i
varje vy.

3. Så snart en markör har positionerats korrekt trycker du på Accept Active Marker och
granskar nästa markör.

4.

Om inga markörer, eller inte tillräckligt många markörer, har detekterats automatiskt läggs
en ny markör till automatiskt i datasetets centrum.
Använd bläddringspilarna för att hitta en markör i de övre vyerna som inte är inringad i
blått (vilket visar att den redan har detekterats). Använd zoomvyn för att positionera målet
(visas i rött) genom att vidröra centrum på markören i varje vy.

5.

Så snart minimiantalet markörer har nåtts försöker programmet matcha markörerna, och
resultatet visas i statustexten.
Om fler markörer krävs läggs en ny markör till i datasetets centrum. Upprepa steg 2-4 tills
tillräckligt många markörer har nåtts.

6.

När en lyckad matchning hittas blir knappen Proceed aktiv. Tryck på Proceed för att veri-
fiera noggrannheten.
Om ingen lyckad matchning hittas ska du granska de befintliga markörerna för korrekt
placerad position och/eller lägga till fler markörer (programmet kan detektera upp till fjor-
ton markörer).

Registreringens precision (översikt)

Efter registreringen beräknar programmet matchningens precision. Detta representerar den
genomsnittliga avvikelsen mellan positionen på de markörer som detekterats och deras
förväntade positioner baserat på registreringsmatrisens geometri. Använd denna information,
tillsammans med visuell verifiering av den anatomiska informationen, för att fastställa det
övergripande felet.
Baserat på de beräknade avvikelsen blir registreringen antingen godkänd eller underkänd.

Resultat Avvikelse

Registrering godkänd < 1,2 mm

Misslyckad registrering > 1,2 mm

Automatisk bildregistrering MR
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OBS: Tänk på att den precision som beräknas av programmet endast ger information om hur väl
programmet lyckades matcha registreringsmatrisens geometri mot markörerna i patientdata.
Dessa värden representerar inte nödvändigtvis det övergripande felet.
 

Hur man verifierar precisionen

Dialogen Registration Verification öppnas när registreringen är klar.

Figur 192 

Steg

1.

Håll pekaren mot minst tre kända anatomiska riktmärken och kontrollera att pekarens po-
sition som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.
När pekaren befinner sig inom 15 mm från den beräknade ytan visar programmet avvikel-
sen (avståndet till ytan) från den virtuella pekarens spets till ytan.

2.

Baserat på din visuella verifiering, fortsätt enligt följande:
• Tryck på Accept om noggrannheten är tillräcklig. Huvudskärmen öppnas.
• Om noggrannheten är otillräcklig eller om du vill göra om registreringen trycker du på

Try Again. Dialogen Automatic Registration öppnas.
• Om noggrannheten är otillräcklig och du vill avbryta den automatiska bildregistreringen

och använda en annan registreringsmetod (t.ex. registrering genom automatisk bildfu-
sion) trycker du på Cancel.

Hur man upprepar automatisk bildregistrering (frivilligt)

Om registreringsnoggrannheten är otillräcklig (t.ex. på grund av ogynnsam kameraposition, våta
markörer eller för att markörerna inte har fästs ordentligt på anordningarna) har du möjlighet att
göra om den automatiska registreringen.
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Figur 193 

Steg

1. I dialogen Automatic Registration, tryck på Try Again. Dialogen Automatic Registra-
tion - Registration Matrix Acquisition öppnas.

2.

Tryck på knappen New Acquisition (visas när du upprepar en automatisk registrering).
Programmet uppdaterar registreringsmatris position.
OBS: Om du inte trycker på New Acquisition använder systemet föregående spatiala
position mellan registreringsmatrisen och referensanordningen för registreringen.
 

3. Tryck på Proceed för att aktivera automatisk registrering.

Automatisk bildregistrering MR
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16.4 Registrera intraoperativa data
16.4.1 Inledning

Allmän information

Funktionen Automatisk bildregistrering kan användas för att registrera patientdata som samlats
in under operationen. Med denna registreringsmetod är standardregistrering inte nödvändig. Det
betyder att åtkomst till patienten, för att exempelvis sätta fast markörer, inte krävs.
Det går inte att använda Automatisk bildregistrering för att registrera preoperativt insamlade
data. Om sådana data ska användas under operationens initiala fas måste du använda en annan
registreringsprocedur.
OBS: För information om bilddata som samlats in intraoperativt och relevanta arbetsflöden, se
Användarhandbok för programvara för automatisk bildregistrering.
 

Hur man kommer till arbetsflödet för automatisk bildregistrering

Figur 194 

Steg

1. Öppna dialogen Registration Selection.

2.
Beroende på licens, välj Automatic Registration.
Arbetsflödet Automatic Registration öppnas.
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Hur man verifierar precisionen

Dialogen Registration Verification öppnas när registreringen är klar.

Figur 195 

Steg

1.

Håll pekaren mot minst tre kända anatomiska riktmärken och kontrollera att pekarens po-
sition som visas i bildvyerna motsvarar den faktiska punkten i patientens anatomi.
När pekaren befinner sig inom 15 mm från den beräknade ytan visar programmet avvikel-
sen (avståndet till ytan) från den virtuella pekarens spets till ytan.

2.

Baserat på den precision som beräknas av programmet och din visuella verifiering kan du
fortsätta på följande sätt:
• Tryck på Accept om noggrannheten är tillräcklig. Huvudskärmen öppnas.
• Om noggrannheten är otillräcklig och du vill avbryta den automatiska bildregistreringen

och använda en annan registreringsmetod (t.ex. registrering genom automatisk bildfu-
sion) trycker du på Cancel.

OBS: Se Användarhandbok för programvara för Automatisk bildregistrering för mer
information om Automatisk bildregistrering.
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16.4.2 Registreringsbaserad bildfusion

Översikt

Navigeringsreferenssystemet är designat för att vara stadigt och stabilt. Små förändringar mellan
positionen på patientens huvud och referensanordningen kan emellertid inträffa. Automatisk
bildregistrering uppdaterar registreringen varje gång ett intraoperativt scan genomförs. Detta
korrigerar för sådana mindre förändringar.
När ett intraoperativt scan registreras automatiskt fusioneras eventuella tidigare inlästa och
registrerade (preoperativt eller intraoperativt) patientdata med det nyinsamlade datasetet. Om det
har förekommit några rörelser på referensanordningen eller patientens huvud kan denna
bildfusion vara felaktig.
När denna typ av data är tillgänglig för navigering visas dialogen Verify Registration Based
Fusion. Använd denna dialog för att noga verifiera den registreringsbaserade fusionen.

Inspektera det registreringsbaserade bildfusionsresultatet noga för att säkerställa korrekt
patientbehandling. Om referensanordningen eller patientens huvud har rört sig kan
bildfusionen vara felaktig.

Hur man verifierar bildfusionen

Du kan nu verifiera bildfusionen enligt beskrivningen på s. 29.

Figur 196 
Efter verifieringen är följande alternativ tillgängliga:

Alternativ

Tryck på Accept om fusionen är acceptabel.

Om bildfusionen inte är
acceptabel

Tryck på Modify för att göra om bildfusionen i dialogen Automatic Im-
age Fusion. Se Användarhandbok för programvara för Image Fu-
sion för mer information.

Tryck på Unfuse för att kassera bildfusionen och avsluta dialogen.
OBS: Om du tar bort en bildfusion går det inte att navigera i den/de ti-
digare inlästa och registrerade bilduppsättningen/bilduppsättningarna
såvida du inte gör om bildfusionen. Programmet visar en dialog med
en lista över vilka bilduppsättningar som berörs av den brutna fusio-
nen.
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17 IGTLINK
17.1 Introduktion till IGTLink
17.1.1 Om IGTLink

Översikt

IGTLink är ett nätverksbaserat programgränssnitt mot navigeringssystemet som gör att du kan
ladda ned medicinska bilder, segmenteringsresultat, operationsplanering och
verktygsspårningsdata i realtid från navigeringssystemet. 
IGTLink använder sig av det öppna kommunikationsprotokollet Open IGT, som utvecklats av
National Alliance for Medical Image Computing (NA-MIC) (nationella alliansen för medicinsk
datorbildbehandling).

Ansvar och juridiska krav

Gränssnittet IGTLink finns tillgängligt från Brainlab. Brainlab tar inget ansvar för
databearbetning utanför navigeringssystemet eller för att tillhandahållna
provklienttillämpningar är korrekta. De är endast till för demonstrationsändamål. Brainlab
är inte ansvarigt för skada av någon typ som uppstår som ett resultat av, eller i samband
med, databearbetning utanför navigeringssystemet.

Gränssnittet för IGTLink måste användas enligt de specifikationer som beskrivs i
Specifikationsmanualen för IGTLink. Brainlab har inget ansvar för skador som uppstår från
någon användning av IGTLink som inte överensstämmer med dess specifikationer.

Om du vill utföra kliniska studier som inbegriper användningen av IGTLink, särskilt om du
utökar indikationerna för användning, så måste alla tillämpliga juridiska krav på medicinsk
utrustning vara uppfyllda, t.ex. genom att hänvisa detta till en intern prövningsnämnd eller
genom att skicka in en oberoende 510K.

Validitet på data

Beroende på prestandan av nätverk och datorer och även datans storlek, kan överförd data
vara inaktuell. Gör inga antaganden om latensen av överförd data.

Nätverkssäkerhet och patientsekretess

Vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa säkerheten på det nätverk som är anslutet till
Brainlabs navigeringssystem och sekretessen på patientdata som överförs till och från
Brainlabs navigeringssystem.
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17.2 Använda IGTLink
17.2.1 Aktivera IGTLink

Hur du aktiverar IGTLink

Figur 197 

Steg

1. Öppna Tools > IGTLink.

2.
Tryck på IGTLink On/Off. Knappen markeras, vilket visar att den är aktiverad.
En IGTLink-klient kan nu ansluta till navigeringssystemet.

Använda IGTLink
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17.2.2 Ansluta en IGTLink-klient

Extern anslutningsdialog

När en IGTLink-klient ansluts till navigeringssystemet visas en dialog som informerar dig om att
en klient vill ansluta.

Figur 198 

Anslutningsalternativ

Alternativ

För att godkänna anslutningen, tryck Accept.

För att koppla ifrån IGTLink-klienten och inaktivera funktionen så att inga fler anslutningar är
möjliga trycker du på Deactivate IGTLink.

För att avvisa anslutningen, tryck Reject.

OBS: Om du trycker på Deactivate IGTLink kopplas alla befintliga anslutningar ned.
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