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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- en Zuid-Amerika

Tel. +1 800 597 5911
Fax +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

VK Tel. +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel. +34 900 649 115

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

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel. +49 89 991568 1044
Fax +49 89 991568 811

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

Verwachte gebruiksduur

Tenzij specifiek anders vermeld, biedt Brainlab vijf jaar onderhoudsservice voor instrumenten.
Tijdens deze periode worden reserve-onderdelen en onderhoud op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

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

Brainlab-handelsmerken

• Brainlab® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• iHelp® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• Softouch® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• StarLink® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• VarioGuide® is een handelsmerk van Brainlab AG.
• Z-touch® is een handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Doro® is een gedeponeerd handelsmerk van pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® is een gedeponeerd handelsmerk van Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ is een handelsmerk van Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® en PENTERO® zijn gedeponeerde handelsmerken van Carl Zeiss Meditec AG.

Octrooi-informatie

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Voor aanvullende informatie raadpleeg: www.brainlab.com/patent.

CE-label

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (de Medical Device Directive,
"MDD").
In overeenstemming met de MDD wordt de classificatie van het Brainlab-pro-
duct gedefinieerd in de bijbehorende softwarehandleiding.
OPMERKING. De geldigheid van het CE-label kan uitsluitend worden beves-
tigd voor producten die door Brainlab zijn vervaardigd. 

Instructies voor het afvoeren

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

Voer elektrische en elektronische apparatuur alleen af volgens de wettelijke regelge-
ving. Informatie over de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appa-
ratuur) of over relatieve substanties die in de medische apparatuur aanwezig zouden
kunnen zijn, vindt u op de website:
www.brainlab.com/sustainability

Juridische informatie
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Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de aanschaf van dit hulpmiddel tot door of in
opdracht van een arts.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Symbolen op de hardwareonderdelen

Onderstaande symbolen kunnen worden aangetroffen op het systeem.

Symbool Uitleg

Type B toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die normaal gesproken niet geleidend zijn en
onmiddellijk kunnen worden verwijderd van de patiënt. 

Type BF toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die in geleidend contact met de patiënt staan
of middellang of langdurig contact met de patiënt hebben. 

Let op
OPMERKING. De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor belang-
rijke waarschuwende informatie zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
die, vanwege diverse redenen, niet op het medisch hulpmiddel zelf vermeld kunnen
worden. 

Potentiaalvereffening
OPMERKING. Ter identificatie van de aansluitklemmen die, wanneer ze met elkaar
verbonden worden, de verschillende onderdelen van een instrument of een systeem
op hetzelfde potentiaal brengen, dat niet noodzakelijkerwijs het aardpotentiaal hoeft
te zijn. 

Niet hergebruiken
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat bedoeld is voor eenmalig ge-
bruik, of voor gebruik bij één enkele patiënt tijdens één enkele procedure. 

Niet-steriel
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat geen sterilisatieproces heeft
ondergaan. 

Symbolen
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Symbool Uitleg

Niet opnieuw steriliseren
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat niet opnieuw gesteriliseerd mag
worden. 

Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Gesteriliseerd met straling

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

Weghouden van zonlicht

Droog houden

Temperatuurgrenzen
OPMERKING. Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan het medisch hulpmiddel
veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. luchtvochtigheid
OPMERKING. Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan waaraan het medisch hulpmid-
del veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. atmosferische druk
OPMERKING. Geeft het bereik van atmosferische druk aan waaraan het medisch
hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld. 

Aantal inbegrepen artikelen

Batchcode van de fabrikant

Serienummer van de fabrikant

Referentienummer (van artikel)
OPMERKING. Geeft het productnummer van Brainlab aan. 

Uiterste gebruiksdatum
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Productiedatum
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Fabrikant

Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Unie
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Symbool Uitleg

IPXY

Mate van bescherming tegen binnendringing
• Bescherming tegen vreemde vaste stoffen (nummer 0 tot 6 of letter X).
• Bescherming tegen vreemde vloeistoffen (nummer 0 tot 9 of letter X).

OPMERKING. De letter X wordt vermeld indien er onvoldoende gegevens zijn verza-
meld om een beschermingsniveau te kunnen toekennen. 

OPMERKING. Raadpleeg IEC 60529 voor een verklaring van de nummercodes. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Volgens de federale wetgeving (VS) mag dit product alleen worden aangeschaft
door, of in opdracht van een arts

MR-veilig onder voorwaarden
OPMERKING. Levert geen bekende gevaren op in een specifieke MR-omgeving. 

MR-onveilig
OPMERKING. Levert in alle MR-omgevingen gevaren op. 

MR-veilig
OPMERKING. Levert geen bekende gevaren op in een MR-omgeving. 

Gebruik de schakelaar om het hulpmiddel in de stand-by-modus te zetten

Gebruik de schakelaar om het hulpmiddel aan/uit te zetten

Bevat of aanwezigheid van natuurlijk rubberlatex
OPMERKING. Aanwezigheid van natuurlijk rubberlatex of droog natuurlijk rubberla-
tex als constructiemateriaal in het medisch hulpmiddel of de verpakking van een me-
disch hulpmiddel. 

Niet-pyrogeen

Geeft aan dat de apparatuur alleen geschikt is voor gelijkstroom

Verboden op de apparatuur te zitten

Houd de handen uit de buurt (gevaar voor beknelling)

Bevat een RF-zender voor gebruik

Symbolen
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Symbool Uitleg

Klasse II-apparatuur

Unieke instrumentidentificatie

Raadpleeg de instructiehandleiding of het instructieboekje

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd doel

Deze instrumentenhandleiding is bedoeld voor gebruik met Brainlab craniale registratie-,
navigatie- en KNO-software en bevat informatie over het monteren en veilig gebruiken van de
benodigde instrumenten tijdens de operatie.

Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemonderdelen en het bijbehorende instrumentarium bestaan uit mechanische
precisie-onderdelen. Ga daar voorzichtig mee om.

Het systeem gebruiken
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1.5 Training en documentatie

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support. 

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

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

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

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

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

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

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

Systeem- en technische
handleiding

Combineert de inhoud van de Systeemhandleiding en de Techni-
sche handleiding

ALGEMENE INFORMATIE
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Training en documentatie
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2 INSTRUMENTEN-
OVERZICHT

2.1 Overzicht van instrumenten

Meer informatie

Gedetailleerde instructies over het gebruik van de instrumenten met de bijbehorende software is
te vinden in de softwarehandleiding.

Compatibiliteit

De instrumenten kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met systemen of andere
instrumenten die door Brainlab als compatibel zijn aangemerkt. Neem contact op met Brainlab
support als u er niet zeker van bent of een systeem of instrument compatibel is.

Correcte hantering

Zorg er vóór gebruik altijd voor dat elk instrument op de juiste wijze is gemonteerd en dat alle
onderdelen, indien nodig, stevig bevestigd en/of vergrendeld zijn.
Controleer tijdens gebruik regelmatig of alle instrumentcomponenten nog stevig vastzitten en niet
zijn losgeraakt of beschadigd. Elke verplaatsing van vastgezette instrumenten tijdens of na
patiëntregistratie resulteert in onnauwkeurige navigatie, wat de veiligheid van de patiënt in gevaar
kan brengen.

Waarschuwing
De instrumenten die in deze gebruikershandleiding worden omschreven, zijn zeer
nauwkeurige en gevoelige medische hulpmiddelen en moeten zeer voorzichtig worden
behandeld. Als u een instrument laat vallen of op andere wijze beschadigt, of als een
instrument is gecorrodeerd of in andere zin gebreken vertoont, moet u onmiddellijk contact
opnemen met uw lokale Brainlab-dienstverlener voor vervolginstructies. Als u dit niet doet
en het beschadigde instrument blijft gebruiken, kan dit ernstig letsel voor de patiënt
opleveren.

Waarschuwing
Als u vermoedt dat een referentieframe op enig moment na registratie is verplaatst of
beschadigd, stop dan onmiddellijk en verifieer het frame opnieuw. Het veranderen van de
framepositie na registratie verstoort het hele meetpuntcoördinatensysteem en brengt de
patiënt in gevaar.

Waarschuwing
Als u vermoedt dat een instrumentkalibratie onnauwkeurig is geworden, stop dan
onmiddellijk en verifieer/valideer het instrument opnieuw.

INSTRUMENTENOVERZICHT
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Waarschuwing
Als u op of in de nabijheid van oscillerende of trillende instrumenten markeerbollen
gebruikt, moeten de markeerbollen regelmatig worden gecontroleerd om er zeker van te
zijn dat ze nog stevig vastzitten.
OPMERKING. Zorg ervoor dat de markeerbollen tijdens gebruik te allen tijde zichtbaar zijn voor
de camera. 

Plaatsing van het frame

Het systeem herkent een instrument door de geometrische ordening van de markeerbollen op het
trackingframe. Voor een juiste identificatie van een instrument moet de camera te allen tijde een
duidelijk beeld hebben van de markeerbollen.
Voor de beste herkenning van het frame plaatst u het frame loodrecht op het vlak dat door de
centra van alle markerbollen loopt.

Mogelijke complicaties

Voor het gebruik van sommige Brainlab-producten moet een extra incisie worden gemaakt.
Daarom zouden de volgende complicaties kunnen optreden: infectie, lokale pijn, bloeding,
beschadiging van bloedvaten of zenuwen, botfractuur of trombose.

Besmetting met Creutzfeldt-Jakob

Waarschuwing
Gebruik geen Brainlab-instrumenten op patiënten waarvan wordt vermoed dat zij lijden aan
de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD of vCJD).

MR-veiligheid

Tenzij anders aangegeven, zijn de instrumenten MR-onveilig.

Sterilisatie

Als een steriel instrument of instrumentonderdeel per ongeluk uit het steriele veld wordt
verwijderd, of tijdens het uitpakken of het klinisch gebruik in contact komt met een niet-steriel
voorwerp, moet het opnieuw worden gesteriliseerd.
Instrumenten voor eenmalig gebruik mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd of worden
hergebruikt omdat dit de navigatienauwkeurigheid nadelig kan beïnvloeden, wat de patiënt in
gevaar kan brengen. Ze moeten na elk gebruik worden weggegooid.

Waarschuwing
Tenzij anders aangegeven, moeten de instrumenten voorafgaand aan gebruik worden
gesteriliseerd. Gedetailleerde informatie over herbewerkingsprocedures, -parameters en
reinigingsmiddelen zijn te vinden in de Handleiding voor reiniging, ontsmetting en
sterilisatie.

Contact tussen instrument en hersenweefsel of ruggenmergvloeistof

Alleen de volgende instrumenten zijn bedoeld voor direct contact met hersenweefsel en
ruggenmergvloeistof:
• Wegwerpbiopsienaald 1,8 mm/235 mm (5 stuks) (41779)
• Wegwerpstilet (10 stuks, voorgekalibreerd) (55797)
• Pointer met stompe punt voor Craniaal/KNO (53106, 41780-5)

Overzicht van instrumenten
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2.1.1 Verkrijgbare instrumenten

Wegwerpartikelen en algemene instrumenten

Illustratie Naam

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen

Wegwerpregistratiemarkers

Multi-modaliteit ijkmarkers

Wegwerpstilet
OPMERKING. Niet opgenomen in deze gebruikers-
handleiding. Raadpleeg de aparte instructiebijsluiter
voor aanvullende informatie. 

Wegwerpbiopsienaald 1,8 mm/235 mm
OPMERKING. Niet opgenomen in deze gebruikers-
handleiding. Raadpleeg de aparte instructiebijsluiter
voor aanvullende informatie. 

Steriele wegwerpstylus
OPMERKING. Niet opgenomen in deze gebruikers-
handleiding. Raadpleeg de aparte instructiebijsluiter
voor aanvullende informatie. 

VarioGuide-boorkit
OPMERKING. Niet opgenomen in deze gebruikers-
handleiding. Raadpleeg de aparte instructiebijsluiter
voor aanvullende informatie. 

Afzuigcanules

Instrumentkalibratiematrix

INSTRUMENTENOVERZICHT
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Pointers

Illustratie Naam

Pointer met stompe punt voor Craniaal/KNO

Pakket met pointer met meervoudige punten

Softouch-pointer

Laserpointer van de Z-touch

Referenties

Illustratie Naam

Standaard craniaal referentieframe (met 3 en 4 mar-
kers)

Universele referentieklem

Vario-referentiearm

Referentiehoofdband en Referentie-unit voor hoofd-
band

Schedelreferentiepakket

Verkrijgbare instrumenten
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Instrumentadapters

Illustratie Naam

Instrumentadapterpakket

Instrumentadapterklemmen voor rechthoekige/cilin-
drische instrumenten

Ultrasonografie

Illustratie Naam

Ultrasone adapters

Ultrasone registratiefantoom

Houders voor biopsie-instrumenten

Illustratie Naam

Biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering

VarioGuide

INSTRUMENTENOVERZICHT
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Microscoopadapters

Illustratie Naam

Trackingframes en adaptersets voor microscoop

Verkrijgbare instrumenten
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3 ALGEMENE
INSTRUMENTEN

3.1 Reflecterende wegwerpmarkeerbollen

Algemene informatie

Afbeelding 1  

Product Stuks Artikelnum-
mer

Verkrijgbaar bij

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen 90 (30 x 3) 41773 Brainlab en NDI

Reflecterende markeerbollen voor eenmalig gebruik worden bevestigd op referentieframes en
instrumenten, waardoor het systeem de positie van de patiënt en instrumenten in het
operatiegebied kan bepalen.

Waarschuwing
Brainlab-navigatiesystemen kunnen uitsluitend met de hiervoor genoemde markeerbollen
worden gebruikt. Het gebruik van andere markeerbollen kan de navigatienauwkeurigheid
nadelig beïnvloeden, hetgeen een risico voor de patiënt inhoudt.

Wanneer moeten markeerbollen worden bevestigd

Bevestig markeerbollen op instrumenten en frames vóór kalibratie of gebruik tijdens operatie.

Steriliteit waarborgen

Markeerbollen worden steriel geleverd. Zij kunnen niet opnieuw worden gesteriliseerd en moeten
na gebruik worden weggegooid.

ALGEMENE INSTRUMENTEN
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Waarschuwing
Steriliseer wegwerpmarkeerbollen niet opnieuw omdat dit de nauwkeurigheid nadelig
beïnvloedt, waardoor risico voor de patiënt ontstaat. Reflecterende markeerbollen zijn
uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik.

Reflecterende wegwerpmarkeerbollen
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3.1.1 Markeerbollen gebruiken

Waarborgen van navigatienauwkeurigheid

Navigatienauwkeurigheid hangt in essentiële mate af van de toestand van de gebruikte
markeerbollen.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend schone en droge markeerbollen. Natte of vuile markeerbollen moeten
worden schoongemaakt en gedroogd voordat u deze gebruikt, of worden vervangen.

Waarschuwing
Defecte of vervormde markeerbollen mogen niet worden gebruikt omdat dit de
navigatienauwkeurigheid nadelig kan beïnvloeden, wat de patiënt in gevaar kan brengen.

Waarschuwing
Plan de opstelling op de ok voorafgaand aan de operatie om ervoor te zorgen dat de
camera een onbelemmerd zicht heeft op alle markeerbollen op de instrumentadapters en
referentieframes. De markeerbollen mogen niet worden bedekt omdat navigatie anders
onmogelijk of onnauwkeurig wordt.

Markeerbollen reinigen

Waarschuwing
Gebruik voor het reinigen van het oppervlak van vuile markeerbollen alleen een zachte
doek die bevochtigd is met steriel water. Zorg ervoor dat de gereinigde markeerbol
absoluut droog is voor gebruik.
OPMERKING. Als u een markeerbol op een instrument of referentieframe hebt schoongemaakt of
vervangen, verifieer dan de nauwkeurigheid voordat u verder gaat. 

Markeerbollen bevestigen

Afbeelding 2  

Stap

Draai met de hand op elke bevestigingspin van het instrument een markeerbol stevig vast.

Voor een stevige verbinding zorgen

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de markeerbollen op de pin worden geschroefd totdat er geen opening
meer is tussen de bol en de voet van de pin. Gebruik geen markeerbol die niet zodanig in
deze positie is bevestigd.

ALGEMENE INSTRUMENTEN
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Waarschuwing
Indien overmatige kracht nodig is om een markeerbol op de pin te schroeven, gooi de
markeerbol dan weg en gebruik een nieuwe.

Waarschuwing
Indien u markeerbollen gebruikt op, of in de buurt van, oscillerende of vibrerende
instrumenten, controleer de markeerbollen dan regelmatig om na te gaan of deze goed vast
blijven zitten.

Markeerbollen gebruiken
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3.2 Wegwerpregistratiemarkers

Inleiding

Registratiemarkers maken een betrouwbare registratie (op basis van ijkmarkers) mogelijk. De
plaatsing van de markers is voor elke patiënt uniek, waarmee registratie van de verkeerde patiënt
wordt voorkomen.
OPMERKING. Registratiemarkers zijn bedoeld voor eenmalig gebruik en moeten na gebruik
worden weggegooid. 

Markertypes

Type Markerkleur Gebruik Artikel-
nummer

Wegwerpregistratiemarker CT (150 stuks) Blauw CT 52150

Wegwerpregistratiemarker ok (150 stuks) N.v.t. ok 52152

Multimodaliteit donut-registratiemarker N.v.t. CT of MR 52160

Registratiemarker CT (52150)

Afbeelding 3  

Onderdeel Aantal

Wegwerpmarkers CT (blauw)

150 stuksRegistratiemarkerhouders

Markerplaten op dubbelzijdige kleefpads

OPMERKING. Bewaar de kit binnen bereik van de CT-scanner. 

OPMERKING. Bewaar de CT-markers op een koele, droge plaats, uit direct zonlicht.
Opslagtemperatuur mag niet hoger te zijn dan 21 °C. 

Registratiemarker ok (52152)

Afbeelding 4  

ALGEMENE INSTRUMENTEN
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Onderdeel Aantal

Registratiehouders (met trechtervormige inkepingen voor
exacte lokalisatie van het midden van de gedetecteerde
marker)

150 stuks

OPMERKING. Bewaar de kit binnen bereik op de ok. 

Donut-registratiemarkers multimodaliteit (52160)

Afbeelding 5  

Multimodaliteit donut-registratiemarkers worden gebruikt als een kunstmatige ijkmarker op de
huid van de patiënt om het lokaliseren en documenteren van precieze superimpositie van
beeldvormingsdata van CT, MRI en andere beeldvormingsbronnen te vergemakkelijken.

Correcte hantering

Waarschuwing
Multimodaliteit donut-registratiemarkers zijn voor eenmalig gebruik en moeten na gebruik
worden weggegooid.
OPMERKING. Gebruik geen multimodaliteit donut-registratiemarkers die zichtbaar
beschadigd zijn. 

Wegwerpregistratiemarkers
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3.2.1 Markers aanbrengen

Patiëntinformatie

Informeer de patiënt over het doel van de registratiemarker. De patiënt mag de registratiemarkers
niet verwijderen.

Waarschuwing
Laat kleine kinderen of verwarde patiënten niet zonder toezicht met de bevestigde
markerplaten of registratiemarkers.

Geschikte markerlocaties

Afbeelding 6  

Richtlijnen voor markerplaatsing

• Normaal gesproken moeten 6 tot 7 markers worden bevestigd voor een goede registratie.
• Vermijd gebieden met losse huid (om huidverschuiving te voorkomen).
• De markers moeten niet in de weg zitten van de hoofdsteun.
• De chirurg moet op de ok vrij toegang hebben tot de markers - hou daarom rekening met de

positie van de patiënt op de operatietafel.
• Plaats de markers asymmetrisch op het midsagittale vlak om meerduidigheid te vermijden.

Waarschuwing
Zorg dat de positie van de registratiemarkers niet verandert (bijv. door fixatie van
instrumenten tijdens scanning, zwelling van de anatomie of door intubatie).

ALGEMENE INSTRUMENTEN
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Ok-markers bevestigen en een registratie uitvoeren

①
②

Afbeelding 7  

Stap

1. Verwijder de markers van de markerplaten.
OPMERKING. Verwijder de markerplaten niet omdat hun positie van essentieel belang is
voor registratiemarkerplaatsing in de ok. 

2. Gebruik in de operatiekamer het klikmechanisme om de ok-markerhouders ② op marker-
platen ① te bevestigen.

3. Voer de registratie uit door de pointer met stompe punt Craniaal/KNO (grijs) in de
trechtervormige inkepingen van de ok-marker te draaien.

4. Na registratie verwijdert u de ok-markerhouders en -markerplaten en gooit u deze weg.

Waarschuwing
Zodra de markerplaten verwijderd zijn, is een betrouwbare registratie niet meer mogelijk.
Bevestig markerplaten niet opnieuw, tenzij ze met een permanente markeerstift duidelijk
zijn gemarkeerd.

Markers aanbrengen
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Punten registreren met behulp van mulitmodaliteit donut-registratiemarkers

Afbeelding 8  

Stap

1. Schakel Softouch in (druk bijvoorbeeld twee seconden op de knop).

2. Zet de Softouch-punt zachtjes in het midden van de opening van de marker en herhaal
dit voor elke marker. Het systeem verzamelt de punten bij contact.

Na afloop van de scan

Stap

Importeer de scanbeelden naar een Brainlab-planningstation (zie relevante softwarehandlei-
ding).
• Gebruik de scanbeelden om een behandelplan te creëren (zie relevante softwarehandlei-

ding).
• Ook kunt u scanbeelden direct importeren naar Patient Data Manager en naar het navigatie-

systeem sturen om markers te plannen met navigatiesoftware (zie de relevante software-
handleiding).

ALGEMENE INSTRUMENTEN
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3.3 Afzuigcanules

Inleiding

Brainlab afzuigcanules (55790, 55790-XX) zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en met twee
verschillende punten.

Specificaties

① ② ③

Afbeelding 9  

Nr. Afzuigca-
nule

Hoek Beschikbare punten Artikelnummer

Af-
me-
ting

Type Rechtshandig Linkshandig

① Sinus
frontalis

Dubbelgehoekt:
• 120° (bij hand-

greep)
• 110° (punt)

8
Peervormige
punt 55790-25 55790-10

Frazier-punt 55790-20 55790-15

10
Peervormige
punt 55790-40 55790-30

Frazier-punt 55790-45 55790-35

② Sinus
maxillaris 110°

8
Peervormige
punt 55790-50

N.v.t.

Frazier-punt 55790-55

10
Peervormige
punt 55790-60

Frazier-punt 55790-65

③ Stan-
daard 135°

8
Peervormige
punt 55790-05

Frazier-punt 55790-75

10
Peervormige
punt 55790

Frazier-punt 55790-70

Kalibratie

Kalibreer de punt na elke adaptervervanging opnieuw.

Afzuigcanules

32 Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch



3.4 Instrumentkalibratiematrix

Inleiding

De matrix voor instrumentkalibratie (41874) wordt gebruikt voor:
• De as, vector, diameter en punten van niet voorgekalibreerde instrumenten kalibreren
• De nauwkeurigheid van de kalibratie van voorgekalibreerde instrumenten verifiëren en

valideren

Vóór gebruik

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de positie van het referentieframe niet wijzigt bij gebruik voor kalibratie en
verificatie, omdat dit resulteert in onnauwkeurige tracking.
Raadpleeg de softwarehandleiding voor het kalibreren van instrument met behulp van het
kalibratiepunt.

Onderdelen

①

② ③

④

⑤

⑥
Afbeelding 10  

Nr. Component Functie

① Referentievlak 1
Kalibreren:
• Beitelpunten
• Instrumenten met platte punt

② Referentievlak 4
Referentie voor:
• Puntafstand van instrumenten die in het V-inzetstuk geka-

libreerd zijn

③ Referentievlak 2
Handmatig bepalen van de puntbreedte en kalibreren:
• Beitelpunten
• Instrumenten met platte punt

④ Referentievlak 3 (V-inzet-
stuk)

Referentie voor:
• Schachtdiameter van instrumenten die in het V-inzetstuk

gekalibreerd zijn

ALGEMENE INSTRUMENTEN
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Nr. Component Functie

⑤ Houder (voorbeeld)

Kalibreren van de lange as van:
• Korte schachten
• Schachten die referentievlak 4 niet bereiken (wanneer het

instrument in het V-inzetstuk is geplaatst)

⑥ Draaipunten
Kalibreren:
• Puntige instrumenten

Instrumentkalibratiematrix
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4 POINTERS
4.1 Pointer met stompe punt voor Craniaal/KNO

Inleiding

De pointer met stompe punt voor Craniaal/KNO (53106) is een pointer en bundel-set,
bestaande uit de pointer met stompe punt (41780-5) en de mal voor de pointer met scherpe
punt (41780-10). De pointer is een voorgekalibreerd instrument en wordt gebruikt:
• Voor pointer-gebaseerde patiëntregistratie
• Ter verificatie dat registratienauwkeurigheid behouden blijft
• Om de nauwkeurigheid van verworven fluoroscopische beelden te verifiëren

Pointermal

Afbeelding 11  

Elke pointer wordt geleverd met een mal die de pointer beschermt tegen beschadiging en een
maximale nauwkeurigheid van de pointer waarborgt. Als de pointer niet beschadigd is, zal de punt
uitlijnen met de overeenkomstige counterpin op de pointermal.

Waarschuwing
De nauwkeurigheid van de pointer moet vóór gebruik met behulp van de pointermal
worden gecontroleerd.

Bewaar de pointer altijd in de bijbehorende mal.

POINTERS
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Steriliteit

Steriliteit

Registratie Mogelijk niet-steriel

Navigatie Moet worden gesteriliseerd

Correcte hantering

Waarschuwing
Hanteer de pointer met de grootst mogelijke voorzichtigheid. Als de pointerpunt op
enigerlei wijze misvormd raakt, meldt dit dan bij Brainlab support. Het werken met een
beschadigde pointerpunt leidt tot grote onnauwkeurigheid tijdens de navigatie.

Pointer met stompe punt voor Craniaal/KNO
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4.2 Pakket met pointer met meervoudige punten

Algemene informatie

Het Pakket met pointer met meervoudige punten (B12201) is verkrijgbaar met onderling
verwisselbare puntvormen, zodat een breed scala aan chirurgische ingrepen wordt ondersteund.

Onderdelen

Afbeelding 12  

Naam Lengte punt Lengte uiteinde gebo-
gen punt

Offset Artikelnum-
mer

Pointerpunt

95 mm 20 mm (-70° hoek) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (-90° hoek)
0°

55791-04

60 mm

N.v.t.

55791-05

115 mm 45° 55791-02

123 mm (3,4 diameter)
0°

55791-34

150 mm 55791-01

Handgreep voor pointer met meervoudige punten 55791

Paint-pointerpunten

① ②

Afbeelding 13  

De paint-pointerpunten zijn ontworpen voor toegang tot de sinusholten en zijn verkrijgbaar voor
gebruik in combinatie met de Paint-softwarefunctie.
OPMERKING. Gebruik de paint-pointerpunten uitsluitend met de handgreep voor pointer met
meervoudige punten. 

Nr. Component Lengte Artikelnummer

① Wisser-pointerpunt (gebogen)
130 mm

55791-06

② Puntenset voor paint-pointer 41783

POINTERS

Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch 37



De pointer monteren

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

Afbeelding 14  

Stap

1. Selecteer een pointerpunt ①.

2. Plaats de punt stevig op de handgreep ④, waarbij de tanden op beide componenten
overeenkomen.
OPMERKING. De pointerpunten kunnen worden bevestigd in acht mogelijke oriëntaties
(45° stappen). 

3. Draai de eindmoer ⑥ vast.

4. Houd het instrumentadapterframe ③ bij de handgreep, zodat de pin ⑤ op het tussen-
stuk in de opening onder aan het trackingframe past.

5. Draai de fixatieschroef ⑥ stevig vast met behulp van de meegeleverde inbussleutel (of
met de hand). Bedenk wel dat overmatige kracht het instrument of de schroef kan be-
schadigen.

Kalibratie van pointers met meervoudige punten

Kalibreer de pointer voorafgaand aan gebruik (zie de softwarehandleiding).
OPMERKING. Verwisselen van de pointerpunt, of het instrumenttrackingframe vereist een nieuwe
kalibratie. 

OPMERKING. De punt, en niet de schacht van de pointer met meervoudige punten wordt gebruikt
voor de kalibratie van het traject van het instrument. 

Pakket met pointer met meervoudige punten
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4.3 Softouch-pointer

Inleiding

De Softouch-pointer (18390) brengt de patiëntpositie in kaart op de diagnostische
beeldgegevens van de patiënt. Het is een voorgekalibreerde pointer die wordt gebruikt om
oriëntatiepunten of CT/MR-markers die bij de patiënt zijn aangebracht, te registreren.

Compatibele batterijen

Type Beschrijving

FR03, LiFeS2/1,5 V/formaat AAA Lithium/ijzerdisulfide-batterij
Aanbevolen: ENERGIZER Ultimate Lithium (1.200 mAh)

LR03, Alkaline/1,5 V/formaat AAA Alkalinebatterij

OPMERKING. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Het gebruik van lithium/ijzerdisulfidebatterijen
wordt aanbevolen. De Softouch-pointer kan ook werken op alkalinebatterijen, maar met een
kortere levensduur. 

Onderdelen

① ②③

Afbeelding 15  

Nr. Component Functie Status Kleur Beschrijving

③
Status-led-
lampje (zicht-
baar)

Pointer-
status

Functioneert
goed Groen

Continu Klaar om punten vast
te leggen

1 x kort knip-
peren Een punt vastgelegd

2 x lang knip-
peren Inschakelen

4 x lang knip-
peren Uitschakelen

Functioneert
niet goed

Oranje Continu Batterij bijna leeg

Rood
Continu Batterij leeg

15 x knipperen Er is een fout gecon-
stateerd

②
Infrarode
LED (niet
zichtbaar)

Stelt de camera in staat de pointer te volgen

① Stand-by-
schakelaar

Hiermee schakelt u het apparaat in/uit of in de stand-bystand
• Inschakelen: druk de schakelaar korter dan een seconde in
• Uitschakelen: druk de schakelaar twee seconden in

POINTERS
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OPMERKING. De Softouch-pointer schakelt automatisch uit na twee minuten. 

Pointermal

Elke pointer wordt geleverd met een mal die de pointer beschermt tegen beschadiging en een
maximale nauwkeurigheid van de pointer waarborgt. Als de pointer niet beschadigd is, passen de
pinnen goed in de openingen ② van de mal en lijnt de punt uit met de bijbehorende counterpin ①
op de pointermal.

②

②

①

Afbeelding 16  

Waarschuwing
Als de Softouch niet zonder kracht in de mal past, betekent dit dat de markerpinnen
verbogen zijn en de pointer buiten de tolerantie is.

Waarschuwing
Gebruik Softouch alleen na verificatie van de nauwkeurigheid met behulp van de Softouch-
pointermal.

Bewaar de Softouch altijd in de meegeleverde koffer wanneer deze niet wordt gebruikt.
Sluit de koffer af om onbevoegd gebruik van het apparaat te voorkomen.

Veiligheidsoverwegingen

Waarschuwing
Gebruik de Softouch uitsluitend op de huid van de patiënt, niet op de ogen.

Waarschuwing
Gebruik de Softouch niet op beschadigde huid.

Waarschuwing
Gebruik de Softouch niet op losse huid die geen "direct" contact heeft met benige
structuren, omdat dit de nauwkeurigheid van de registratie kan aantasten.

Waarschuwing
Raak met de punt van de Softouch geen metaal aan bij het vastleggen van punten op de
huid van de patiënt.

Waarschuwing
Niet gebruiken als het batterijklepje weg is.

Waarschuwing
De Softouch niet steriliseren. Dit zal het apparaat vernietigen en kan leiden tot ernstige
schade aan de sterilisatieapparatuur of tot letsel bij patiënt en gebruiker.

Softouch-pointer
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De Softouch kan alleen worden gebruikt voor niet-steriele procedures. Zie de handleiding
voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie voor reinigings- en desinfectie-instructies.

Gebruik uitsluitend de manuele ontsmettingsmethoden. De Softouch is niet bestand tegen
thermodesinfectie in een automatische wasmachine.

Dompel de Softouch niet volledig onder in vloeistoffen.

Voorafgaand aan gebruik

Waarschuwing
Gebruik Softouch alleen na verificatie van de nauwkeurigheid met behulp van de Softouch-
mal.

Waarschuwing
Verwijder alle andere objecten (bijv. piercings), behalve de patiëntmarkers.

Controleer de polariteit en juiste plaatsing van de batterij als de Softouch niet werkt.

Het oppervlak van de Softouch dient vóór gebruik te zijn gedesinfecteerd.

Ok-opstelling plannen

Plan de opstelling op de ok voorafgaand aan de operatie. De camera moet een
onbelemmerd zicht hebben op de reflecterende markeerbollen en de infrarode ledlampjes
op Softouch.

Correcte hantering

Waarschuwing
Let er op dat de reflecterende markeerbollen niet gedeeltelijk verborgen zijn bij het gebruik
van Softouch.

Waarschuwing
Dek de Softouch niet af, omdat dan de navigatie en registratie niet werken en de
nauwkeurigheid in het gedrang komt.

Waarschuwing
Voor de beste resultaten moet u de patiënt met alleen het uiterste puntje van de Softouch
aanraken.

Waarschuwing
Hanteer de pointer met de grootst mogelijke voorzichtigheid. Als de pointerpunt op
enigerlei wijze misvormd raakt, meldt dit dan bij Brainlab support. Het werken met een
beschadigde pointerpunt leidt tot grote onnauwkeurigheid tijdens de navigatie.

Stel de Softouch niet bloot aan overmatig UV-licht, zoals direct zonlicht, omdat dit de
plastic buitenkant kan aantasten.

POINTERS
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Batterij vervangen

Afbeelding 17  

Stap

1. Draai de drie schroeven los met behulp van de Torx-schroevendraaier (maat TX6) uit de
opslagkoffer.

2. Verwijder de onderste behuizing en vervang de batterij door een nieuwe batterij. Zorg dat
u de batterij plaatst met de polariteit in de juiste richting zoals aangegeven op het label.

3. Bevestig de behuizing weer en zorg dat u alle schroeven met gematigde kracht vast-
draait.

Waarschuwing
Verwissel de batterij van de Softouch niet binnen de omgeving van de patiënt of als u
contact maakt met de patiënt.

Tijdens het verwisselen van de batterij dient u erop te letten dat er geen vloeistoffen
binnendringen in de behuizing van de pointer.

Lithiumbatterijen moeten voldoen aan IEC 60086-4.

OPMERKING. De enige service voor de Softouch is het vervangen van de batterij. De pointer
en/of de batterij moeten afzonderlijk worden weggegooid volgens de regels van uw organisatie of
lokale wetgeving. 

Softouch-pointer
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4.3.1 Technische informatie over de Softouch-pointer

Verwachte levensduur

De Softouch heeft een levensverwachting van ten minste vijf jaar als het apparaat wordt gebruikt
en bewaard volgens de opgegeven instructies. Afhankelijk van het gebruikte batterijtype en de
gebruiksfrequentie, kan de Softouch-pointer ten minste één jaar worden gebruikt tot de batterij
moet worden vervangen.

Modificatie

Waarschuwing
Modificatie van het apparaat is niet toegestaan.

Veiligheid van de batterij

Waarschuwing
Gebruik de Softouch niet als er accuzuur uit lekt. Neem contact op met Brainlab support in
geval van storing.

Haal de batterij uit de pointer als deze langer dan zes maanden niet wordt gebruikt, om
lekken van de batterij te voorkomen.

MRI-omgeving

Softouch krijgt het label "MR conditional <0.5 mTesla". De functionaliteit van de pointer is met
succes getest in een 1,5 en 3 Tesla MRI-scanneromgeving tot de 50 Gauss (5 mTesla) lijn.

Waarschuwing
De Softouch mag alleen worden gebruikt in een MRI-omgeving met 5 Gauss lekveld (0,5
mTesla) dat duidelijk op de vloer rond de MRI-scanner dient te zijn aangegeven.

Waarschuwing
Gebruik of plaats de Softouch niet buiten het 5 Gauss lekveld (0,5 mTesla) zoals
aangegeven op de vloer rond de MRI-scanner.

Waarschuwing
Gebruik of activeer de Softouch niet tijdens een MRI-onderzoek.

Waarschuwing
Berg de Softouch na gebruik altijd op buiten de MRI-omgeving.

Afmetingen en gewicht

Afmeting Waarde

Hoogte 2,9 cm

Lengte 27,5 cm

Breedte 3,6 cm

Gewicht 53 g
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Elektrische specificaties

Specificaties Beschrijving

Voeding 1,5 V, formaat AAA, uitwisselbare lithium/ijzerdisulfide FR03 (aanbevolen)
of alkaline LR03

Stroomverbruik Max. 120 mW

Materialen

Component Materiaal

Behuizing PC (polycarbonaat)/ABS (acrylonitril-butadieen-styreen-copolymeer)-
mengsel

Punt Medisch roestvrij staal

Isolator PEEK (polyetheretherketon)

Omgevingsspecificaties

Specificaties Transport-/opslagcondities Bedrijfscondities

Temperatuur -10 °C tot 50 °C 10 °C tot 35 °C

Vochtigheid 10% tot 90% niet-condenserend 20% tot 80% niet-condenserend

Druk 500-1.060 hPa 700-1.060 hPa

Optische specificaties

Specificaties Kleur Beschrijving

Infrarode LED N.v.t. Golflengte: λ = 870 nm (IR-A)

Zichtbaar status-
ledlampje

Groen Golflengte: λ = 570 nm

Rood Golflengte: λ = 630 nm

Certificeringen en classificaties

Certificering

IEC 60601-1

Classificaties Volgens

Intern gevoede ME-apparatuur voor continue werking IEC 60601-1

IP44 IEC 60529

Uitzonderingsgroep: Ledlampjes vormen geen fotobiologisch gevaar

Technische informatie over de Softouch-pointer
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4.4 Laserpointer van de Z-touch

Inleiding

De Z-touch laserpointer (18370) is een voorgekalibreerde laserpointer die wordt gebruikt om het
oppervlak van het hoofd van de patiënt te scannen. De software legt de gescande punten vast en
koppelt deze aan de preoperatieve CT-/MR-beelden van de patiënt.

Onderdelen

① ② ③

Afbeelding 18  

Nr. Component Functie

① Laseropening (zichtbare laser) Cameradetectie

② Bedieningsledlampje (infraro-
de laser) Stelt de camera in staat de pointer te volgen

③ Activeringsknop

Activeert beide laserbundels
• Inschakelen: druk de schakelaar korter dan een se-

conde in
• Uitschakelen: druk de schakelaar twee seconden

in

OPMERKING. Wanneer de infrarode laserbundel van de Z-touch tijdens de registratie niet wordt
gedetecteerd door de camera, moet de afstand tussen de camera en de patiënt worden
gecontroleerd. Verklein deze afstand zo nodig of controleer of er andere storende lichtbronnen
aanwezig zijn. 

Voorafgaand aan gebruik

Waarschuwing
Gebruik van de Z-touch is strikt beperkt tot medisch personeel dat ervaring heeft met
laserproducten.
Onjuiste hantering van laserinstrumenten is gevaarlijk voor patiënten en medische staf.

Correcte hantering van instrumenten

Waarschuwing
Hanteer de pointer met de grootst mogelijke voorzichtigheid. Als de pointerpunt op
enigerlei wijze misvormd raakt, meldt dit dan bij Brainlab support. Het werken met een
beschadigde pointerpunt leidt tot grote onnauwkeurigheid tijdens de navigatie.

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

De Z-touch is niet waterdicht. Mors geen vloeistof op de Z-touch en dompel de Z-touch niet
onder in vloeistoffen.
Let erop dat de Z-touch niet in direct contact komt met de patiënt.

Laserpointer van de Z-touch
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4.4.1 Laserstralen van de Z-touch

Over de laserstralen

De Z-touch-laserpointer produceert twee typen laserstralen die worden geactiveerd door de
gegradueerde laserbundelschakelaar:

Laserbundel Uitleg

Zichtbare laserbundel Verschijnt als een rode punt voor planning en ondersteuning (geac-
tiveerd door de eerste positie van de schakelaar)

Infrarode laserbundel
Wordt waargenomen door de camera en gebruikt voor het vastleg-
gen van registratiepunten (geactiveerd door de tweede positie van
de schakelaar)

OPMERKING. Gebruik de Z-touch niet wanneer de zichtbare rode geleidelaser niet werkt of niet
wordt gezien na het indrukken van de laserbundelschakelaar, terwijl de controle-ledlampje
tegelijkertijd een juiste werking aangeeft. Als dit gebeurt, dient u onmiddellijk contact op te nemen
met Brainlab voor advies over hoe u moet verdergaan. 

Vereisten voor laserstralen

Om een infrarode laserbundel te kunnen produceren:
• moet de infraroodsensor van de camera vrij zicht hebben;
• moet het Z-touch-registratiedialoogvenster geopend zijn.

Plan de opstelling op de ok voorafgaand aan de operatie. De camera moet een vrij zicht
hebben op de reflecterende markeerbollen van het patiëntreferentieframe en de
infraroodsensor van de Z-touch.

De Z-touch gebruiken

Stap

1. Druk op de activeringsknop om de zichtbare laser te activeren.
De zichtbare laser wordt onmiddellijk geactiveerd.

2. De infrarode laserbundel wordt geactiveerd met een vertraging van één seconde naar de
zichtbare laser, mits aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• Het Z-touch registratiedialoogvenster in de navigatiesoftware is geopend.
• De activeringsknop is ingedrukt.
• De infraroodsensoren detecteren de camera.

3. De laserbundels worden gedeactiveerd zodra de activeringsknop wordt losgelaten of na
60 seconden ononderbroken gebruik.

Veiligheidsoverwegingen voor laserinstrumenten

Waarschuwing
Kijk of staar nooit rechtstreeks in een laserbundel. Richt de laserbundel niet op de ogen.

Waarschuwing
Alvorens te starten met de registratie moeten de ogen van de patiënt worden gesloten.
Richt de laserbundel niet op de ogen van een patiënt onder narcose.

Wanneer de Z-touch wordt gebruikt in combinatie met een Brainlab-navigatiesysteem, is
het een klasse 3R-laserinstrument op grond van IEC 60825-1:2014. U dient uw
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laserveiligheidsfunctionaris hiervan op de hoogte te stellen. Er kunnen verschillende
nationale laserveiligheidsvereisten van toepassing zijn. Wanneer wordt voorzien in
aanvullende veiligheidsmaatregelen voor gebruik, moeten deze instructies worden
gevolgd. Deze maatregelen hebben voorrang op de maatregelen van Brainlab. (De emissie
van de zichtbare laser op zichzelf, zonder aanwezigheid van een Brainlab-navigatiesysteem
is minder dan de grenswaarden voor Klasse 1 op grond van IEC 60825-1:2014).

Laserstralen van de Z-touch
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4.4.2 Bedieningsledlampje en laserindicaties

Over de ledlampjes

①

Afbeelding 19  

Het bedieningsledlampje ① geeft de status van de infrarode laser en de batterijen aan.

Indicaties ledlampjes

Indicatie ledlampje Uitleg

Knipperend groen
De activeringsknop is ingedrukt, maar de camera wordt niet gedetecteerd.
Alleen de zichtbare laser staat aan. De infraroodlaser staat uit.

Ononderbroken
groen

Verschijnt zodra de camera is gedetecteerd. Beide lasers zijn geacti-
veerd. De infraroodlaser wordt uitgesteld en één seconde na de zichtbare
laser ingeschakeld.
Vereisten:
• De navigatiesoftware staat in de registratiemodus.
• De camera heeft vrij zicht op de infraroodsensor die zich naast het indi-

catorledlampje bevindt.

Knipperend geel

De batterij van de Z-touch is bijna leeg en de camera is niet gedetec-
teerd. Normaal gesproken kan met de batterij ten minste één patiëntregi-
stratieprocedure worden uitgevoerd. Verwissel de batterij alvorens de Z-
touch voor de volgende patiëntregistratie te gebruiken.
Alleen de zichtbare laser staat aan. De infraroodlaser staat uit.

Wisselend tussen
geel en groen

De batterij van de Z-touch is bijna leeg en beide lasers zijn geactiveerd.
Normaal gesproken kan met de batterij ten minste één patiëntregistratie-
procedure worden uitgevoerd. Verwissel de batterij alvorens de Z-touch
voor de volgende patiëntregistratie te gebruiken.

Ononderbroken geel

Wanneer er een interne fout wordt gedetecteerd, worden zowel de zicht-
bare als infraroodlasers uitgeschakeld en brandt het indicatorledlampje
ononderbroken geel wanneer de activeringsknop wordt ingedrukt.
OPMERKING. Als een fout worden waargenomen, dient u onmiddellijk
contact op te nemen met Brainlab voor advies over hoe u moet verder-
gaan. 

Uit
• Z-touch niet geactiveerd (d.w.z. knop niet ingedrukt).
• De batterij van de Z-touch is leeg en moet worden vervangen. Beide

lasers worden uitgeschakeld.

Wanneer het bedieningsledlampje ononderbroken groen brandt of wisselt tussen geel en groen,
duidt dit erop dat de onzichtbare infraroodlaser actief is. Zorg dat de ogen van iedereen worden
beschermd tegen directe blootstelling.
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Indicaties zichtbare laser

Behalve het bedieningsledlampje geeft ook de zichtbare laser de status van de cameradetectie
aan. Hierdoor kunt u zich blijven focussen op het oppervlak dat u scant terwijl u deze informatie
krijgt.

Laserindicatie Uitleg

Knipperend rood

Z-touch detecteert de camera niet. Deze indicatie kan optreden op enig
moment dat de activeringsknop wordt ingedrukt, en kan worden veroo-
zaakt doordat:
• De navigatiesoftware niet in de registratiemodus staat. De Z-touch de-

tecteert de camera en de navigatiesoftware staat in de registratiemo-
dus.

• Iets of iemand de communicatie tussen de camera en de Z-touch hin-
dert (bijv. de infraroodsensor is afgedekt).

Ononderbroken rood
Z-touch
Nadat de zichtbare laser één seconde ononderbroken rood brandt, is de
infraroodlaser geactiveerd.

Batterij vervangen

①

②③ ④
Afbeelding 20  

Stap

1. Draai het batterijklepje ① los met behulp van de Torx-schroevendraaier (maat TX6) uit de
opslagkoffer.

2. Open het batterijklepje en neem de batterij uit het batterijvak door aan het lint ② te trek-
ken.

3. Plaats de nieuwe batterij boven op het lint met de batterij in de richting zoals aangegeven
in het batterijvak ④.

4. Plaats het klepje van het batterijvak terug zonder de bevestigingsribben ③ te beschadi-
gen.

5. Draai de schroef van het batterijklepje weer vast met de schroevendraaier.

Bedieningsledlampje en laserindicaties
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OPMERKING. Voer batterijen niet af bij het normale afval. De batterijen moet gescheiden worden
afgevoerd conform de instellingsregels en de lokale wetgeving. 

Correct batterijgebruik

Neem de batterijen uit het batterijvak als de Z-touch langer dan 6 maanden niet zal worden
gebruikt.
Gebruik uitsluitend 1,5 V, Lithium Li/FeS2, FR03, AAA-batterijen.

Batterijklepje

Open het batterijklepje uitsluitend wanneer nodig. Open geen andere delen van de
behuizing.
Zelfstandige laserstralen worden door de behuizing geleid.
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4.4.3 Technische informatie over de Z-touch laserpointer

Opslag

Bewaar de pointer altijd in het betreffende vak van de meegeleverde beschermkoffer wanneer
deze niet wordt gebruikt. Sluit de koffer af om onbevoegd gebruik van het apparaat te voorkomen.
Haal de batterij uit de pointer als deze langer dan zes maanden niet wordt gebruikt, om lekken
van de batterij te voorkomen.

MRI-omgeving

Z-touch krijgt het label "MR conditional <0.5 mTesla". De functionaliteit van de Z-touch is met
succes getest in een 1,5 en 3 Tesla MRI-scanneromgeving tot de 50 Gauss (5 mTesla) lijn. Uit de
tests bleek dat de magnetisch geïnduceerde verplaatsingskracht van de Z-touch minder is dan de
zwaartekracht voor een statisch magnetisch veld van 3 Tesla MRI-omgeving met |∇B| < 1 Tesla/m
en |B| x |∇B| < 3 Tesla²/m (geëxtrapoleerde waarden).

Waarschuwing
De Z-touch mag alleen worden gebruikt in een MRI-omgeving met een 5 Gauss (0,5 mTesla)
lijn die duidelijk op de vloer rond de MRI-scanner dient te zijn aangegeven. Gebruik en/of
breng de Z-touch niet binnen de 5 Gauss-lijn.
OPMERKING. Na gebruik moet de Z-touch altijd in de meegeleverde opslagkoffer buiten de MRI-
omgeving worden bewaard. 

Mogelijke bijwerkingen

De ogen zijn waarschijnlijk het enige gebied dat kan worden beschadigd door de laserbundel van
de Z-touch laserpointer. De meest waarschijnlijke bijwerkingen na blootstelling zijn:

Bijwerking Uitleg

Flash-blind-
heid

Tijdelijke aantasting van het gezichtsvermogen die enkele minuten kan duren
en die optreedt na blootstelling aan een fel licht.

Nabeeld Waarneming van vlekken in het gezichtsveld. Dit kan enkele minuten duren, in
ernstige gevallen zelfs enkele dagen.

Verblinding
Verminderd of geen zicht in het centrale gezichtsveld door blootstelling aan een
directe of verspreide bundel. Zodra de laserbundel uit het gezichtsveld is, stopt
de verblinding.

Afmetingen, gewicht en materiaal

Afmeting Waarde

Hoogte 4,4 cm

Lengte 22,2 cm

Breedte 3,8 cm

Gewicht 160 g

Materiaal PC/ABS-mix (polycarbonaat/acrylonitril-butadieen-styreen)

Elektrische specificaties

Specificaties Beschrijving

Voeding 1,5 V, Lithium Li/FeS2, FR03, AAA.

Technische informatie over de Z-touch laserpointer
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Specificaties Beschrijving

Stroomverbruik Max. 130 mW.

Optische specificaties

Specificaties Kleur Beschrijving

Controle-led-
lampje

Groen Golflengte: λ = 570 nm

Geel Golflengte: λ = 590 nm

Zichtbare la-
ser Rood

• Golflengte: λ = 635 nm
• Diameter van de bundel: < 3 mm (4 σ, elliptisch), bij opening
• Bundeldivergentie: θtyp = 0,4 mrad / θmax = 1,7 mrad
• Continue golfwerking (cw)
• Maximum/gemiddelde optische uitgangsvermogen: Po = 0,16 mW

Infrarode laser N.v.t.

• Golflengte: λ = 880 nm
• Diameter van de bundel: < 3 mm (4 σ, elliptisch), bij opening
• Bundeldivergentie: θtyp = 0,4 mrad / θmax = 1,7 mrad
• Pulsgolfwerking (pw): t = 2 ms bij f = 10 Hz frequentie
• Maximum optische uitgangsvermogen van enkelvoudige laserpuls:

PP = 5,6 mW
• Gemiddelde optische uitgangsvermogen van laserpulsreeks: Po =

0,12 mW

Collineariteit N.v.t. Divergentiehoek van beide lasers: φ ≤ 2 mrad

Omgevingsspecificaties

Specificaties Transport-/opslagcondities Bedrijfscondities

Temperatuur -10 °C tot 50 °C 10 °C tot 35 °C

Vochtigheid 10% tot 90% niet-condenserend 20% tot 80% niet-condenserend

Druk 500-1.060 hPa 700-1.060 hPa

Aanbevolen werkcondities

Werkafstand tot de patiënt 20-50 cm

Certificeringen en classificaties

Certificering

IEC 60601-1

Classificaties Volgens

Klasse 3R-laserproduct IEC 60825-1

Voldoet aan 21 CFR 1040.10 en 1040.11
OPMERKING. Behalve voor wat betreft afwijkingen in overeenstemming
met Laser Notice No. 50 van 24 juni 2007. 

Intern gevoede ME-apparatuur voor continue werking IEC 60601-1

IP44 IEC 60529
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4.5 Elektromagnetische informatie van de pointer

Elektromagnetische compatibiliteit: Verklaring

Voor wat betreft de elektromagnetische compatibiliteit vragen de Softouch en de Z-touch
speciale voorzorgsmaatregelen en moeten deze worden geïnstalleerd en in bedrijf worden
genomen conform de elektromagnetische compatibiliteitsinformatie in deze handleiding.

Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kunnen invloed hebben op de werking
van de Softouch en de Z-touch.
OPMERKING. Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle omstandigheden van toepassing.
Elektromagnetische propagatie wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van bouwwerken,
objecten en mensen. 

Elektromagnetische omgeving

Vloeren dienen uit hout, beton of keramische tegels te bestaan om elektrostatische ontlading te
verminderen. Als vloeren zijn bekleed met synthetische vloerbedekking, moet de relatieve
vochtigheid minstens 30% zijn. De magnetische velden dienen van een niveau te zijn dat
kenmerkend is voor een typische locatie in een typische commerciële of ziekenhuis omgeving.
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan invloed hebben op de werking van de
Softouch en de Z-touch. De veldsterkte van vaste RF-zenders, zoals die is bepaald door
onderzoek van de elektromagnetische omgevinga, moet kleiner zijn dan het compliantieniveau
binnen elk frequentiegebied.b

Normen Immuniteitstest IEC 60601 Testniveau Complian-
tieniveau

IEC 61000-4-3 Uitgestraalde RF 3 V/m (80 MHz tot 2,5 GHz) E1 = 3 V/m

IEC 61000-4-6 Geleide RF 3 V eff (150 kHz tot 80 MHz) V1 = 3 V

IEC 61000-4-4 Elektrische snelle tran-
siënten/lawines

±1 kV voor input-/outputleidingen
±2 kV voor voedingsleidingen

N.v.t.

IEC 61000-4-5 Stootspanning
±1 kV differentiële modus
±2 kV algemene modus

IEC
61000-4-11

Netspanningsinputleidin-
gen:
• Spanningsdalingen
• Korte onderbrekingen
• Spanningsvariaties

< 5% UT (> 95% daling in UT) gedu-
rende een halve cyclus
40% UT (60% daling in UT) gedurende
5 cycli
70% UT (30% daling in UT) gedurende
25 cycli
< 5% UT (> 95% daling in UT) gedu-
rende 5 s

IEC 61000-4-8
Voedingsfrequentie
(50/60 Hz) magnetisch
veld

3 A/m 3 A/m

IEC 61000-4-2 Elektrostatische ontla-
ding

±8 kV lucht
±6 kV contact

±8 kV lucht
±6 kV con-
tact

OPMERKING. a Veldsterktes van vaste RF-zenders kunnen in theorie niet nauwkeurig worden
voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te beoordelen,
dient een elektromagnetisch locatieonderzoek te worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte
op de locatie waar de Softouch en de Z-touch worden gebruikt, het betreffende RF-
compliantieniveau hierboven overschrijdt, moeten de Softouch en de Z-touch worden
geëvalueerd om de normale werking ervan te verifiëren. Als er een abnormale werking wordt

Elektromagnetische informatie van de pointer

54 Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch



waargenomen, kunnen extra maatregelen nodig zijn, zoals heroriëntatie of verplaatsing van de
Softouch of de Z-touch.
b Binnen het frequentiegebied van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte lager zijn dan [V1]
V/m. 

RF-emissiestoringen

De Softouch en de Z-touch gebruiken RF-energie alleen voor interne functies. Daarom zijn de
RF-emissies zeer laag en is het niet waarschijnlijk dat ze interferentie in nabije elektronische
apparatuur zullen veroorzaken. De Softouch en de Z-touch zijn geschikt voor gebruik in alle
faciliteiten, behalve woningen en faciliteiten die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare
laagspanningsnet dat voor huishoudelijk gebruik bestemde gebouwen van stroom voorziet.

Normen Emissietest Compliantie

CISPR 11 RF-emissies Groep 1, Klasse B

IEC 61000-3-2 Harmonische emissies
N.v.t.

IEC 61000-3-3 Spanningsfluctuaties/flikkeringsemissies

OPMERKING. UT is het voltage van de wisselstroomvoeding voordat het testniveau wordt
toegepast. 

Onderlinge afstand

De Softouch en de Z-touch zijn bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving
waarin uitgestraalde RF-storingen worden beheerst. De klant of de gebruiker van de Softouch of
de Z-touch kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen.
Dit wordt bereikt door het handhaven van een minimale afstand tussen draagbare en mobiele RF-
communicatieapparatuur (zenders) en de Softouch of de Z-touch volgens het maximale
uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal uit-
gangsvermogen van zen-
der W

Scheidingsafstand volgens zenderfrequentie (m)

150 kHz tot 800
MHz 80 MHz tot 800 MHz 800 MHz tot 2,5 GHz

0,01 0,12 0,23

0,1 0,37 0,73

1 1,17 2,30

10 3,69 7,30

100 11,67 23,00

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat niet hierboven wordt genoemd, kan d
worden vastgesteld op basis van de genoemde vergelijkingen.

P = maximale uitgangsvermogen van de zender (in watt).
d = aanbevolen scheidingsafstand (in meters).b
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5 REFERENTIES
5.1 Standaard craniaal referentieframe

Algemene informatie

①

Afbeelding 21  

Met referentieframes kan het navigatiesysteem de locatie van het hoofd van de patiënt tijdens de
procedure volgen.
Referentieframes worden over het algemeen bevestigd aan een hoofdhouder met behulp van een
adapter (of klem). Het type adapter dat wordt gebruikt, is afhankelijk van uw referentieframe. Het
referentiesysteem bestaat uit het referentieframe samen met de adapter.
Elk referentieframe heeft een conus ① waarmee de nauwkeurigheid van instrumenten, bijv. de
pointer of de Softouch kan worden gecontroleerd.

Steriliteit

Gewoonlijk worden twee referentieframes gebruikt:
• Eén voor pre-operatieve procedures (patiëntregistratie). Het referentieframe dat gebruikt wordt

voor patiëntregistratie kan niet-steriel zijn omdat registratie meestal plaatsvindt in een niet-
steriele omgeving.

• Eén voor intra-operatieve navigatie. Het referentieframe dat gebruikt wordt voor navigatie moet
voor gebruik worden gesteriliseerd en tijdens het afdekken worden bevestigd.

OPMERKING. Controleer de registratienauwkeurigheid na verwisselen van het niet-steriele
referentieframe voor het steriele referentieframe, en controleer of het stevig vastzit. 

REFERENTIES
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Compatibiliteit

Naam Compatibiliteit Artikel-
nummer

Standaard craniaal referentieframe met 3 markeer-
bollen (1 stuks) • Universele referentiek-

lem
• Vario-referentiearm

41735

Standaard craniaal referentieframe met 4 markeer-
bollen (1 stuks) 41725

Referentieframe versie B (41735B)

Afbeelding 22  

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend Versie B-frames in combinatie met andere versie B-frames.
OPMERKING. Informatie over de vervaldatum is gelaserd in het referentieframe. 

Standaard craniaal referentieframe

58 Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch



5.1.1 Frames positioneren

Optimaliseren van framezichtbaarheid

Het systeem herkent een referentieframe door de geometrische opstelling van de markeerbollen.
De hoek voor de beste detectie van het frame is loodrecht op het vlak door de centra van alle
markeerbollen in het frame. Houd hier rekening mee bij het bevestigen van een referentieframe
op de patiënt of het instellen van de hoek voor de camera.

①

②

Afbeelding 23  

Nr. Geometrische opstelling

① Optimaal

② Minst effectief

Laatste voorbereiding voor registratie

Schroef de markeerbollen met de hand stevig vast op de bevestigingspinnen van het
referentieframe.

Tijdens gebruik

Controleer regelmatig of de markeerbollen stevig vastgeschroefd blijven zitten op de pinnen.
Een nieuwe registratie is noodzakelijk indien de patiënt na registratie is verplaatst.

Waarschuwing
Beweeg een referentieframe niet ten opzichte van de anatomie van de patiënt gedurende de
procedure. Het veranderen van de positie van het frame gooit het hele
meetpuntcoördinatensysteem in de war, en brengt de patiënt in gevaar.

Waarschuwing
Oefen geen kracht uit op het referentieframe om onbedoelde beweging ervan te
voorkomen.
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Waarschuwing
Indien de positie van het referentieframe verandert ten opzichte van de patiënt, is een
nieuwe registratie noodzakelijk.

Frames positioneren
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5.2 Universele referentieklem

Inleiding

De universele referentieklem (41734) vormt een verbinding tussen het standaard craniale
referentieframe en de gewijzigde Mayfield-schedelklem.

Compatibele referentieframes

Naam Artikelnum-
mer

Standaard craniaal referentieframe met 3 markeerbollen (1 stuks) 41735

Standaard craniaal referentieframe met 4 markeerbollen (1 stuks) 41725

Veiligheidsoverwegingen

Waarschuwing
Plaats geen zware voorwerpen op de universele referentieklem.

Waarschuwing
Pak de universele referentieklem niet bij het kogelscharnier vast wanneer de centrale
spanningshendel los is; u kunt hiermee uw vingers verwonden.

Waarschuwing
Maak het mechanisme los door de centrale spanningshendel zonder overmatige kracht zo
ver mogelijk linksom te draaien. Houd de scharnierarm stevig vast met de ene hand en
houd de centrale spanningshendel met de andere vast om te voorkomen dat de
scharnierarm naar de patiënt beweegt.

Waarschuwing
Controleer of de centrale spanningshendel goed vast zit. Om te voorkomen dat de
fixatieschroef onbedoeld losraakt, mag er niet te veel gewicht op de universele
referentieklem worden geplaatst (bijv. door op het apparaat te leunen of door er extra
instrumenten op te plaatsen).

Waarschuwing
Smeer de scharnieren van de referentie-arm niet om voldoende weerstand te behouden.

Waarschuwing
Houd zowel de centrale spanningshendel als de Mayfield "T"-schroef op spanning om
beweging van de universele referentieklem en het referentieframe tijdens registratie en
navigatie te voorkomen.
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De referentieklem aan de schedelklem bevestigen

④

② ①

⑤

③

Afbeelding 24  

Stap

1. Zorg ervoor dat het hoofd van de patiënt goed is gefixeerd in de Mayfield gewijzigde
schedelklem.

2. Bevestig de universele referentieklem aan de schedelklem ①, en draai de klemhendel
② vast tot deze is gesloten.

3. Bevestig het niet-steriele standaard craniale referentieframe (3 of 4 markeerbollen) ⑤
aan de klemconnector ④ en maak het vast met de fixatiemoer ⑥.

4. Plaats het frame in de juiste positie en maak het in die positie vast door de hendels ③
vast te draaien.
OPMERKING. Het niet-steriele frame kan worden verwijderd door de hendels los te ma-
ken, de fixatiemoer los te draaien en het frame weg te nemen. 

Universele referentieklem
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Het steriele frame bevestigen

① ② ③

Afbeelding 25  

Stap

1. Knip zorgvuldig een opening in de afdekdoek voor het bevestigen van het steriele refe-
rentieframe ①.

2. Voer de fixatiemoer van het referentieframe door de doek ②.

3. Een niet-steriele assistent moet nu het referentieframe aan de universele referentieklem
bevestigen en stevig vastmaken met behulp van de hendels en de fixatiemoer van onder
de afdekdoek ③.

4. Bevestig de afdekdoek aan het referentieframe (onder de bevestigingsmoer) met behulp
van steriele tape.
OPMERKING. Het steriele frame kan worden verwijderd door de tape weg te nemen, de
hendels los te maken, de fixatiemoer los te draaien en het frame weg te nemen. 

Patiëntregistratie

Waarschuwing
Zorg ervoor dat alle schroeven van de universele referentieklem goed zijn aangedraaid
voordat u met de registratie begint.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de universele referentieklem stevig op de gewijzigde Mayfield-schedelklem
is bevestigd voordat u met de registratie begint. Alle bewegingen van de universele
referentieklem die onafhankelijk van het hoofd van de patiënt plaatsvinden, leiden tot
onnauwkeurigheden en vormen een gevaar voor de patiënt.

Waarschuwing
Draai de schroeven van de universele referentieklem na de registratie niet los. U mag
alleen de bevestigingsmoer losdraaien om het standaard craniale referentieframe te
vervangen.

Gebruik uitsluitend identieke referentieframes in combinatie met de universele
referentieklem.

REFERENTIES

Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch 63



5.3 Vario-referentiearm voor Mayfield-hoofdhouder

Inleiding

De Vario-referentiearm voor Mayfield-hoofdhouder (52001) vormt een flexibele en uitgebreide
verbinding tussen het standaard craniale referentieframe en de gewijzigde Mayfield-
schedelklem.

Compatibele referentieframes

Naam Artikelnum-
mer

Standaard craniaal referentieframe met 3 markeerbollen (1 stuks) 41735

Standaard craniaal referentieframe met 4 markeerbollen (1 stuks) 41725

Het frame aan de referentiearm bevestigen

① ②

③ ④ ⑤

Afbeelding 26  

Stap

1. Bevestig het niet-steriele standaard craniale referentieframe ⑤ aan de frameconnector
③ en maak het vast met de fixatiemoer ④.

2. De positie van het frame kan worden aangepast door de centrale spanningshendel ②
rechtsom los te draaien.

3. Zet de arm ① in de gewenste positie en draai de hendel opnieuw vast door deze linksom
te draaien.

De arm losmaken

Waarschuwing
Maak de middelste spanningshendel nooit los zonder de scharnierarm met de andere hand
vast te houden. De Vario-referentiearm kan op de patiënt vallen.

Vario-referentiearm voor Mayfield-hoofdhouder

64 Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch



5.3.1 Arm bevestigen op de hoofdhouder

Hantering van de referentie-arm

Waarschuwing
Voordat u de Vario-referentiearm voor Mayfield-hoofdhouder bevestigt, moet u controleren
of de hoofdhouder goed is onderhouden en dat deze geen schuurplekken of tekenen van
slijtage heeft. Gebruik uitsluitend onbeschadigde hoofdhouders in combinatie met de
Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder.

Smeer de scharnieren van de Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder niet om
voldoende weerstand te behouden.

Hanteren hoofdhouder

Waarschuwing
Overweeg zorgvuldig welke instrumenten op de hoofdhouder zijn bevestigd, naast de
Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder. Te veel gewicht kan de hoofdhouder
beschadigen en de patiënt in gevaar brengen. Raadpleeg de fabrikant van de hoofdhouder
als u niet zeker weet wat de maximale gewichtsbelasting voor de hoofdhouder is.

Bevestigingsmechanisme

④

③

②

① ⑥

⑤

Afbeelding 27  

Nr. Component

① "T"-schroef

② V-inzetstuk (52003, 52005, 52006)

③ Centrale spanningsknop

④ Aansluiting voor referentieframe

⑤ Scharnierarm

⑥ Aansluiting voor hoofdhouder

OPMERKING. Alle onderdelen van de Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder
kunnen met de hand worden ingesteld. Er zijn geen extra hulpmiddelen nodig. 
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Correcte bevestiging waarborgen

Wanneer u de Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder op het V-inzetstuk of de
hoofdhouder bevestigt, moet u ervoor zorgen dat de tanden op beide componenten goed op
elkaar aansluiten en dat de oppervlakken evenwijdig aan elkaar liggen.

① ②

Afbeelding 28  

Nr. Uitleg

① Tanden correct uitgelijnd

② Tanden incorrect uitgelijnd

Na de registratie

Na de registratie kunt u de patiënt afdekken en het steriele standaard craniale referentieframe
bevestigen volgens dezelfde procedure die is beschreven voor de universele referentieklem.

Tijdens gebruik

Waarschuwing
Nadat de Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder is bevestigd, mag u de positie
niet veranderen door de middelste spanningshendel of de Mayfield "T"-schroef opnieuw in
te stellen. Dit kan de afdekking beschadigen en de steriliteit en de nauwkeurigheid van de
referentie nadelig beïnvloeden.

Waarschuwing
Draai de Mayfield "T"-schroef en/of de middelste spanningshendel niet los na de registratie
van de patiënt. Het hele coördinatensysteem is niet langer nauwkeurig en de punt van het
instrument wordt niet correct weergegeven. U mag alleen de fixatiemoer losdraaien om het
standaard craniale referentieframe te vervangen.

Waarschuwing
Verplaats tijdens latere procedures het Mayfield-markerframe niet ten opzichte van de
anatomie van de patiënt omdat hierdoor het gehele meetcoördinatensysteem oneigenlijk
wordt beïnvloed en resulteert in een onjuiste weergave van de punt van het instrument.
OPMERKING. Sluit de middelste spanningshendel goed om onbedoeld losraken te vermijden. De
Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder heeft een beperkte belastingscapaciteit.
Plaats niet te veel gewicht op de Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder (d.w.z. er
niet op leunen, er geen instrumenten op plaatsen). 

OPMERKING. Houd de middelste spanningshendel tijdens de registratie en navigatie goed
vastgedraaid om het interne mechanisme te beschermen tegen binnendringen van vloeistoffen. 

Arm bevestigen op de hoofdhouder
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Nauwkeurigheid controleren

Controleer voor een veilige en nauwkeurige navigatie, de nauwkeurigheid van het
trackingsysteem nadat u het standaard craniale referentieframe hebt bevestigd.

Waarschuwing
Raak het apparaat niet aan tijdens de ingreep. Dit kan onnauwkeurigheden veroorzaken en
de patiënt in gevaar brengen.

Controleer regelmatig de nauwkeurigheid van de navigatie zodat de nauwkeurigheid niet
afneemt tijdens de procedure.

Het referentieframe aan de hoofdhouder bevestigen

①

②

③ ④
Afbeelding 29  

Stap

1. Zorg ervoor dat het hoofd van de patiënt goed is gefixeerd in de hoofdhouder.

2. Bevestig de connector van de Vario-referentiearm voor de Mayfield-hoofdhouder ②
aan de hoofdhouder ③ en maak deze stevig vast met behulp van de T-schroef ①.
OPMERKING. Als u het optionele V-inzetstuk gebruikt, moet dit op de hoofdhouder wor-
den bevestigd waarna de referentiearm op de V-inzetstukconnector ④ wordt bevestigd.
 

3. Zorg ervoor dat de tanden op beide componenten goed op elkaar aansluiten, en dat de
oppervlakken evenwijdig aan elkaar liggen.

Waarschuwing
Plan de opstelling op de ok voorafgaand aan de operatie. De camera moet een
onbelemmerd zicht hebben op de reflecterende markeerbollen en de infrarode ledlampjes
op Softouch.
OPMERKING. Plaats het frame zodanig dat de chirurg er geen hinder van ondervindt, dicht bij de
geplande craniotomie en zichtbaar voor de camera. 
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5.4 Referentiehoofdband

Inleiding

De referentiehoofdband (10 stuks) en de referentie-unit voor de hoofdband is een
referentiehulpmiddel dat speciaal gebruikt wordt in gevallen waarin fixatie van het hoofd niet
mogelijk is.

Vóór gebruik

Uitsluitend gebruiken met Brainlab-navigatiesystemen.
Raadpleeg de softwarehandleiding voor het kalibreren van instrument met behulp van het
kalibratiepunt.

Onderdelen

① ②

Afbeelding 30  

Nr. Component Artikelnummer

① Referentie-hoofdband (10 stuks) 41878

② Referentie-unit voor de hoofdband 41877

De referentiehoofdband bevestigen

①② ③ ④ ⑤

Afbeelding 31  

Stap

1. Richt de referentie-unit voor de hoofdband zodanig dat de pijl ② omhoog wijst.

Referentiehoofdband
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Stap

2. Verwijder de folie van het schuimkussen en plak dit schuimkussen op het voorhoofd van
de patiënt waarbij de referentieconnector ① naar de camera is gericht.

3. Trek beide uiteinden gelijktijdig aan ③ om de hoofdband aan te spannen rond het hoofd
van de patiënt.

4. Bevestig de referentie-unit voor de hoofdband aan de referentieconnector ④.

5. Dek de patiënt op de gebruikelijke manier af ⑤.

6. Knip zorgvuldig een opening in de afdekdoek voor het opnieuw bevestigen van de steriele
referentie-unit.

Waarschuwing
Controleer of de referentiehoofdband stevig is bevestigd. Als de referentiehoofdband
verschuift, wordt tracking onnauwkeurig.

Waarschuwing
Pas de referentiehoofdband tijdens de volgende procedures niet opnieuw aan. De tracking
is niet langer nauwkeurig en de punt van het instrument wordt niet correct weergegeven.

Waarschuwing
Wanneer tijdens langdurige operaties (langer dan 2 uur) de referentiehoofdband te strak is
aangebracht, kunnen er deukjes op het hoofd van de patiënt ontstaan (bijv. op het
voorhoofd) door de fixatiedruk. Deze deukjes verdwijnen meestal binnen 24 uur.

Dek de huid die Z-touch of Softouch nodig hebben voor de registratie niet af met de
hoofdband of de afdekdoek.
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5.5 Schedelreferentiepakket

Inleiding

Het schedelreferentiepakket (B11002) maakt flexibele patiëntreferentietracking mogelijk tijdens
craniomaxillofaciale procedures in combinatie met fluoro 3D of iCT. De patiënt hoeft niet te
worden geïmmobiliseerd voor de tracking.

Onderdelen

① ②

③④⑤

Afbeelding 32  

Nr. Component Artikel-
nummer

① Schedelreferentiebasis 52129

② Schedelreferentieframe 52122

③ Handgreep voor bladen (KLS Martin) 52127

④ Schroevendraaierblad (KLS Martin) 52171

⑤ KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik 1,5 mm x 6 mm (5
stuks) 52170

Steriliteit

Gebruik Instructies Artikel-
nummer

Schedelreferentieframe
Registratie Mogelijk niet-ste-

riel
52122

Navigatie Moet worden ge-
steriliseerd

KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik 1,5
mm x 6 mm (5 stuks)

Moet worden ge-
steriliseerd 52170

Schedelreferentiepakket
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OPMERKING. Als slechts één referentieframe gebruikt wordt, moeten alle instrumenten en
procedures in een steriele omgeving worden uitgevoerd. 
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5.5.1 Schroevendraaier

Tips voor het inbrengen/verwijderen van schroeven

• Afspoelen van de schroef met NaCl kan frictie verminderen en het inbrengen van de schroef
gemakkelijker maken.

• Het is gemakkelijker om de schroef loodrecht op het bot in te brengen dan onder een hoek.
• Als de patiënt een hoge botdichtheid heeft, kunt u eventueel voorboren om het inbrengen van

de schroef in het bot te vergemakkelijken.
- Gebruik voor het voorboren geen boorstiftdiameters groter dan 1,1 mm en hanteer een

maximale diepte van 5 mm. Volg de richtlijnen van de schroeffabrikant.
• Over het algemeen is het gewicht van de schroevendraaier voldoende om de schroef uit het

bot te verwijderen.
Het plaatsen van te veel druk op de kop van de schroef kan ertoe leiden dat de schroef uit het bot
wordt getrokken wanneer de schroevendraaier wordt verwijderd. Overmatige druk kan er ook toe
leiden dat de schroefkop splijt of breekt.

De schroevendraaier monteren

①

②

③
Afbeelding 33  

Stap

1. Trek de voorste huls ② van de handgreep ③ naar achteren.

2. Steek het schroevendraaierblad ① in de handgreep en laat de huls los.

Gebruik uitsluitend implanteerbare schroeven en schroevendraaiers die door Brainlab zijn
goedgekeurd voor bevestiging van het schedelreferentiepakket. Gebeurt dit niet, dan kan
dit de navigatienauwkeurigheid nadelig beïnvloeden, hetgeen een risico voor de patiënt
met zich meebrengt.

Schroevendraaier
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5.5.2 Montage en bevestiging

Inleiding

In de volgende secties wordt beschreven hoe de schedelreferentiebasis moet worden
gemonteerd en op de schedel worden bevestigd en daarnaast hoe de steriele en niet-steriele
referentieframes moeten worden bevestigd.

Voor u begint

Waarschuwing
De chirurg is verantwoordelijk voor de fixatie en plaatsing van de basis en moet ervoor
zorgen dat het hulpmiddel stevig op het hoofd van de patiënt wordt bevestigd.

Waarschuwing
De chirurg moet zich ervan bewust zijn dat tijdens plaatsing essentiële structuren kunnen
worden beschadigd.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de door Brainlab goedgekeurde schroeven en schroevendraaier.
Gebruik van andere schroeven kan leiden tot ernstig letsel van de patiënt en
onnauwkeurige navigatie.

Bij patiënten met een hoge botdichtheid kan voorboren het inschroeven vergemakkelijken
en ervoor zorgen dat schroeven niet breken. Als u van mening bent dat voorboren nodig is,
moet dit worden uitgevoerd volgens de richtlijnen van de fabrikant van de schroeven. De
diameter van de boorstift voor voorboren mag niet groter zijn dan 1,1 mm en moet een 5
mm-stop hebben om doorboren van het schedelbot te voorkomen.

De basis moet zodanig worden geplaatst dat belangrijke structuren voor
oppervlakteregistratie niet worden afgedekt.
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De schedelreferentiebasis monteren en bevestigen

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

Afbeelding 34  

Stap

1. Desinfecteer het gebied op de patiënt waar de schedelreferentiebasis wordt bevestigd.
OPMERKING. Positioneer het instrument zodanig dat het geen belemmering vormt voor
de chirurg en de camera te allen tijde een onbelemmerd zicht op het frame heeft. Zorg er
bovendien voor dat er voldoende botdichtheid is voor de plaatsing. 

2. Bevestig het frameverbindingstussenstuk ⑦ aan de basis ③ (in de richting van de pijl).
Gebruik hierbij de stelmoer ⑧ om het stevig vast te zetten.

3. Maak een incisie in de patiënt waardoor de buis ① zal worden ingebracht.

4. Plaats de buis in de basis via de onderzijde (in de richting van de pijl) en zet de dopmoer
van de buis ⑥ voorzichtig aan de bovenzijde vast.

5. Plaats de gemonteerde schedelreferentiebasis op de schedel van de patiënt en plaats
de buis in de incisie.

6. Steek een KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik 1,5 mm x 6 mm ⑤
door de buis.

7. Gebruik de schroevendraaier om de schroef volledig in het bot te schroeven tot deze ge-
heel vast zit. Oefen niet te veel neerwaartse druk uit, omdat dit breuken in de schedel kan
veroorzaken.
OPMERKING. Als de buis die u gebruikt een venster heeft, draai de schroef dan iets los-
ser door deze ongeveer een halve slag linksom te draaien. Dit vereenvoudigt aan het
eind van de operatie het verwijderen van het apparaat. 

Montage en bevestiging
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Stap

8. Pas enige druk toe op de schedelreferentiebasis om de pinnen ② in de schedel van de
te plaatsen.

9. Draai de dopmoer van de buis rechtsom om de pinnen in het bot te drukken waardoor de
schedelreferentiebasis wordt vastgezet.

Het niet-steriele frame bevestigen

①

②

③

④

Afbeelding 35  

Stap

1. Schuif het niet-steriele schedelreferentieframe omlaag over de pin van het verbindings-
tussenstuk ③ en draai de dopmoer van het frame ② vast.

2. Draai de dopmoer van de buis ① en de stelmoer ④ los om de positie van het frame zo-
danig in te stellen dat deze zichtbaar is voor de camera.

3. Draai zowel ① als ④ stevig vast alvorens de registratie te starten.

OPMERKING. Draai na registratie van de patiënt geen van de schroeven van de referentie los.
Alleen de dopmoer van het frame kan losgeschroefd worden om het referentieframe te
verwisselen. 
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Het niet-steriele frame verwijderen en het steriele frame bevestigen

①

Afbeelding 36  

Stap

1. Schroef na registratie het niet-steriele referentieframe los en verwijder dit.

2. Dek de patiënt als gebruikelijk af en maak een snede in de afdekdoek voor toegang tot
het connectortussenstuk ①.

3. Een steriele assistent of verpleegkundige dient vervolgens het steriele frame op het tus-
senstuk te bevestigen.

Montage en bevestiging
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5.5.3 Het schedelreferentiepakket verwijderen

Inleiding

In de volgende secties worden de verschillende methoden voor het verwijderen van het
schedelreferentiepakket beschreven.

Standaard procedure

①

Afbeelding 37  

Stap

1. Schroef het schedelreferentieframe los en verwijder dit.

2. Draai de dopmoer van de buis ① los.

3. Verwijder de schroef met de schroevendraaier.

4. Verwijder de schedelreferentiebasis door deze omhoog te trekken.
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Procedure voor buis met venster

Afbeelding 38  

Stap

1. Schroef het schedelreferentieframe los en verwijder dit.

2. Draai de dopmoer van de buis los en verwijder deze volledig van de buis.

3. Verwijder de schedelreferentiebasis door deze omhoog te trekken over de buis.

4. Als de schroef zichtbaar is, gebruik dan het venster (pijl) als een visueel hulpmiddel om
de schroevendraaier op de schroef te positioneren. Draai de schroef los met de schroe-
vendraaier en verwijder deze, en til de buis weg.

5. Als de schroef niet zichtbaar is, maak de buis dan voorzichtig los en verwijder deze. Draai
de schroef los met de schroevendraaier en verwijder deze.
OPMERKING. Als de schroef een halve slag was losgedraaid tijdens de plaatsing, schuift
u de buis lateraal van de schroef weg en tilt u de buis weg. 

Het schedelreferentiepakket verwijderen
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6 INSTRUMENTADAPTERS
6.1 Instrumentadapterpakket

Algemene informatie

Het instrumentadapterpakket (set van 2 of 4) (B11005 of B11006) wordt geleverd met
instrumentadapterklemmen en -frames van verschillende afmetingen. Hiermee kunt u een
instrumentadapter monteren voor het instrument dat u wilt navigeren.

Onderdelen

① ② ③

Nr. Naam Artikelnummer

①

Instrumentadapterklem maat S
Instrumentadapterklem maat M
Instrumentadapterklem maat L
Instrumentadapterklem maat XL

55101
55102
55103
55104

INSTRUMENTADAPTERS
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Nr. Naam Artikelnummer

②

Instrumentadapterframe maat M
Instrumentadapterframe maat ML
Instrumentadapterframe maat L
Instrumentadapterframe maat XL

41798
41799
41801
41802

③ Hulpmiddel voor de instrumentadapter 55061

OPMERKING. Elke instrumentadapterklem kan op elk frame worden bevestigd. Als u tijdens de
procedure een frame verwisselt voor dat van een andere maat, kalibreer en verifieer het
instrument dan opnieuw voordat u verder gaat. 

Correcte hantering van instrumentadapters

Waarschuwing
Controleer of de adapter groot genoeg is voor het instrument. Hoe groter het instrument,
hoe groter de adapter moet zijn die u gebruikt. Het gebruik van een te kleine adapter kan
resulteren in een onnauwkeurige kalibratie of navigatie.

Het frame bevestigen aan de instrumentadapterklem

①

②

③

Afbeelding 39  

Stap

1. Selecteer de gewenste instrumentadapterklem en het gewenste instrumentadapter-
frame.
OPMERKING. Hoe groter het instrument, des te groter het frame dat u moet gebruiken. 

2. Steek de steel van het frame ② in de klem ① en lijn de tanden op beide componenten
uit.

3. Draai de schroefknop ③ met de hand aan of met het hulpmiddel voor de instrumenta-
dapter, zodat het frame stevig bevestigd is aan de klem.

Instrumentadapterpakket
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De klem bevestigen aan het instrument

①

②

Afbeelding 40  

Stap

1. Plaats de klem ① over het instrument.
OPMERKING. Voor de grootste trackingnauwkeurigheid moet de klem zo dicht als moge-
lijk bij de punt van het instrument worden bevestigd, zonder de patiënt te raken. 

2. Bevestig het frame zodanig dat de langste arm van het frame in lijn is met de as van het
instrument.

3. Draai de bevestigingsknop ② met de hand aan om de instrumentadapterklem stevig vast
te zetten.
OPMERKING. Gebruik zo nodig het hulpmiddel voor de instrumentadapter. 

INSTRUMENTADAPTERS
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6.1.1 Instrumentadapteraccessoire

Inleiding

Als er meerdere instrumenten worden gebruikt voor navigatie vormt de instrumentadapter
offset-link 45° 20 mm een extra offset tussen een klem en het instrumentadapterframe om de
beweegruimte te vergroten.
De offset-link kan elk frame aan een klem bevestigen waarbij de richting van het frame onder
hoeken van 45° kan worden aangepast.

De adapter offset bevestigen

②

①

③

④

Stap

1. Plaats de basis van de instrumentadapter offset-link 45° 20 mm ② op een instrumen-
tadapterklem ① en lijn de tanden op beide componenten uit.

2. Draai de schroef van de offset-link ③ vast om het op de adapterklem te bevestigen.

3. Bevestig het frame ④ op de offset-link.

Instrumentadapteraccessoire
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6.2 Instrumentadapterklemmen voor rechthoekige/
cilindrische instrumenten

Inleiding

Er zijn twee instrumentadapterklemmen beschikbaar voor gebruik met cilindrische of rechthoekige
instrumenten.

Instrumentadapterklemmen

① ②
Afbeelding 41  

Nr. Product Artikelnummer

① Instrumentadapterklem voor Blakesley/rechthoekige instrumenten 55105

② Instrumentadapterklem voor cilindrische instrumenten 55110

De klem bevestigen

① ②

Afbeelding 42  

Stap

1. Voor rechthoekige instrumenten moet de adapter ① op de achterste greep van de for-
ceps worden bevestigd.
Voor cilindrische instrumenten moet het cilindrische instrument in de adapter ② worden
gestoken.

2. Zorg ervoor dat de kleminkeping overeenkomt met de handgreep van het instrument.

INSTRUMENTADAPTERS
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Stap

3. Bevestig het instrumentadapterframe op de adapter.

Kalibratie en navigatie

Zodra de adapter op een chirurgisch instrument is gemonteerd en de reflecterende markeerbollen
bevestigd zijn, kunt u het instrument kalibreren voor navigatie.
Zorg ervoor dat alle instrumentadapterschroeven goed vastgedraaid zijn voor de kalibratie.
Als u een trackingframe verwisselt voor dat van een andere maat, kalibreer en verifieer het
instrument dan opnieuw voordat u verder gaat.

Instrumentadapterklemmen voor rechthoekige/cilindrische instrumenten
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7 ULTRASONOGRAFIE
7.1 Ultrasone adapters

Algemene informatie

Met ultrasone adapters kunt u de ultrasone sondes aanpassen voor gebruik met Brainlab-
navigatiesoftware en -systemen. De adapters zijn verkrijgbaar met verschillende
vergrendelingsmechanismen om op de specifieke sondes te plaatsen. Afhankelijk van de sonde
zijn er adapters met standaard of unieke pasvorm verkrijgbaar.

Adapters met standaard pasvorm

① ② ③ ④ ⑤

Afbeelding 43  

Nr. Adapter (voorbeelden)

① Adapter met veerslot

② Adapter met klemsluiting

③ Adapter met jawslot

④ Adapter met vijsslot

⑤ Adapter met ringslot

OPMERKING. Hierboven vindt u voorbeelden van verschillende adaptertypes. Elke adapter is
bestemd voor gebruik met specifieke sondetypes. Afhankelijk van de sonde kan het exacte
adapterdesign variëren. 

ULTRASONOGRAFIE
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7.1.1 Onderdelen

Adapters met unieke pasvorm

Frame Transducer/
sonde

Adapters Pasvorm Artikelnum-
mer

Adapterframe
voor ultrasone
navigatie
(22595)

BK Medical

Adapterbasis voor ultraso-
ne navigatie
• BK 8862/8863/N11C5S
• BK N13C5

Uniek
(Herkalibratie
niet nodig)

• 41860-35B
• 41860-40

Aloka

Ultrasone klem voor UST
5268P-5/52114P (Aloka) Standaard 41860-1

• Adapterbasis voor UST
987/9104/9120 (Aloka)

• Adapterbasis voor ultra-
sone integratie (Aloka
UST-9133)

Uniek
(Herkalibratie
niet nodig)

• 41860-5
• 41860-36

Voor u begint

Waarschuwing
Voordat u een navigatie uitvoert, dient de ultrasone sonde eerst te worden gekalibreerd
met het ultrasone registratiefantoom.

Waarschuwing
Elke beweging van de sonde, onafhankelijk van de adapter, leidt tot onnauwkeurigheden
tijdens de navigatie en vormt een gevaar voor de patiënt.

Voordat u een adapter op de ultrasone sonde bevestigt, moet u ervoor zorgen dat u de
juiste adapter voor uw sonde kiest.

Ultrasone adapters zijn ontwikkeld voor specifieke ultrasone sondes. Als het lastig is om
de adapter op de sonde aan te sluiten, moet u controleren of u het juiste type heeft. Vermijd
het gebruik van overmatige kracht bij het bevestigen van de adapter omdat anders de
ultrasone sonde beschadigd kan worden.

Extra ultrasone adapters

Ultrasone adapter Productnaam

41860-10A Ultrasone klem Aloka UST 995-7.5

41860-11 Ultrasone klem Hitachi EUPF 331

41860-12 Ultrasone klem Siemens P8-3 & 7,5 PL13 Rev. 02

41860-15 Ultrasone klem V7 (Acuson)

41860-1A Ultrasone klem voor UST 5268P-5/52114P (Aloka)

41860-2 Ultrasone klem B&K 8562

41860-20 Ultrasone klem Siemens 5.0/7.5 Microsector

41860-21 Ultrasone klem GE 10S Sectortransducer

41860-24 Ultrasone adapter Siemens Sonoline C8-5

41860-25 Ultrasone adapter VF13.5SP Siemens

41860-27A Ultrasone adapter Toshiba PSF65AT

Onderdelen
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Ultrasone adapter Productnaam

41860-28 Ultrasone adapter Acuson P9-4

41860-29 Ultrasone adapter Sonosite P10

41860-3 Ultrasone klem Toshiba PVF-745-V

41860-33 Ultrasone adapter Zonare P10-4

41860-34 Ultrasone adapter Toshiba PVT-745BTV

41860-36 Ultrasone adapterbasis Aloka UST-9133

41860-38 Ultrasone adapter GE 8C-RS

41860-39 Ultrasone adapter Acuson P10-4

41860-41 Ultrasone adapter Sonosite HFL38X

41860-5D Adapterbasis voor UST 987/9104/9120 (Aloka)

41860-9 Ultrasone klem B&K 8547
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7.1.2 De adapterbasis met unieke pasvorm aan de sonde bevestigen

Over adapters met unieke pasvorm

Afbeelding 44  

Adapters met unieke pasvorm bestaan uit een adapterbasis en een adapterframe voor
ultrasone integratie. Deze adapters passen elke keer op dezelfde manier en hoeven dan ook
niet elke keer dat zij worden gebruikt opnieuw te worden gekalibreerd. Het adapterframe voor
ultrasone navigatie (22595) is ook nodig voor tracking.
OPMERKING. Adapters die gebruik maken van het adapterframe voor ultrasone navigatie
moeten ook geschikt zijn voor een unieke pasvorm. 

De BK Medical adapterbasis met unieke pasvorm bevestigen

②①

④

②① ③

Afbeelding 45  

Stap

1. Schuif de adapterbasis voor ultrasone navigatie (BK 8862/8863/N11C5S) of de adap-
terbasis voor ultrasone navigatie (BK N13C5) ② over de sonde ①.

2. Let er daarbij op dat de adapterbasis stevig is bevestigd en goed op de rand van de son-
de past ③.

De adapterbasis met unieke pasvorm aan de sonde bevestigen
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Stap

3. Vergrendel de adapter door de gesp over de inkeping te haken, waarbij de sluiting ④
goed gesloten moet zijn.

4. U kunt nu de sonde en de adapter afdekken.

De Aloka adapterbasis met unieke pasvorm bevestigen

①

②
⑤ ⑥

④
③

Afbeelding 46  

Stap

1. Schuif de adapterbasis voor UST 987/9104/9120 (Aloka) of de adapterbasis voor ul-
trasone integratie (Aloka UST-9133) ① over de sonde ②. Zorg ervoor dat het bolletje
op de sonde ③ in de uitsparing op de basis ④ past.

2. Vergrendel de adapter door de clip ⑤ te sluiten waarbij de sluiting ⑥ goed gesloten moet
zijn.

3. U kunt nu de sonde en de adapter afdekken.

Het adapterframe aan de adapterbasis bevestigen

① ② ③

Afbeelding 47  

Stap

1. Plaats het steriele frame op de afgedekte adapterbasis ①. Lijn het referentieframe zo uit
dat de tanden van het frame overeenkomen met de inkepingen van de adapter ②.

2. Draai de fixatiemoer ③ vast door deze rechtsom te draaien.

OPMERKING. Wanneer u het adapterframe van de sonde afneemt, worden het adapterframe en
de afdekdoek niet-steriel. Om verder te kunnen gaan met navigeren, moeten een nieuwe steriele
afdekdoek en een nieuw steriel adapterframe worden gebruikt. 

OPMERKING. Wanneer de afdekdoek tussen de adapterbasis en het adapterframe gekreukeld is,
moet u dit met de hand gladstrijken alvorens het trackingframe te bevestigen. 

ULTRASONOGRAFIE
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7.1.3 De adapter met standaard pasvorm aan de sonde bevestigen

Voor u begint

Voordat u een adapter op de ultrasone sonde bevestigt, moet u ervoor zorgen dat u de juiste
adapter voor uw sonde kiest.

Adapters met standaard pasvorm op de sonde bevestigen met een veerslot

① ②

Afbeelding 48  

Stap

1. Plaats de ultrasone adapter op de ultrasone sonde.

2. Trek het scharnier ① omlaag.

3. Draai de schroef ② aan om het scharnier te sluiten totdat de adapter goed aan de sonde
is bevestigd.

Adapters met een klemslot bevestigen

①

②

Afbeelding 49  

Stap

1. Plaats de ultrasone adapter op de ultrasone sonde.

2. Draai de schroef ① aan tot de klem ② goed op de sonde sluit.

De adapter met standaard pasvorm aan de sonde bevestigen
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Adapters met een jawslot bevestigen

①

②

Afbeelding 50  

Stap

1. Plaats de ultrasone adapter op de ultrasone sonde.

2. Draai de schroef ① aan tot de tong ② goed op de sonde sluit.

Adapters met een vijsslot bevestigen

①

Afbeelding 51  

Stap

1. Plaats de ultrasone adapters op de ultrasone sonde.

2. Draai de schroef ① aan tot de vijs goed op de sonde sluit.
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Adapters met een ringslot bevestigen

①

②

Afbeelding 52  

Stap

1. Plaats de ultrasone adapter op de ultrasone sonde.

2. Draai de schroef ① aan tot de ring ② goed op de sonde sluit.

De adapter met standaard pasvorm aan de sonde bevestigen
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7.1.4 Ultrasone kalibratie

Ultrasone registratiefantoom

Afbeelding 53  

Het ultrasone registratiefantoom (22630) wordt gebruikt voor het controleren en kalibreren van
ultrasone adapters.
Het fantoom bestaat uit een reeks draden die de software gebruikt als referentie voor de
kalibratiepunten. Er zijn vijf kalibratiepunten op een diepte van 4 cm en drie kalibratiepunten op
een diepte van 8 cm waarmee verschillende ultrasone sondes kunnen worden gekalibreerd.
OPMERKING. Het fantoom moet vóór gebruik worden afgedekt met de afdekdoel voor het
ultrasone registratiefantoom (20 stuks) (22531). 

Correcte kalibratie

Controleer of de ultrasone sonde is gekalibreerd onder dezelfde omstandigheden als gebruikt in
de workflow (d.w.z. als de navigatie is uitgevoerd met een afgedekte sonde, moet ook de
kalibratie worden uitgevoerd met de afdekdoek). Als de sonde steriliseerbaar is en de kalibratie
wordt uitgevoerd zonder afdekdoek, mag er tijdens de navigatie geen afdekdoek worden gebruikt.
Anders moet een herkalibratie worden overwogen.
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7.1.5 Ultrasone adapters afdekken

Over het afdekken

De afdekprocedure zorgt voor het steriele operatiegebied en vormt een steriele barrière tussen de
patiënt en de niet-steriele ultrasone sonde.
Voer het afdekken altijd met grote voorzichtigheid uit, zodat de chirurg ultrasone navigatie kan
uitvoeren zonder het steriele veld te compromitteren.

Steriliteit bereiken

Waarborg de steriliteit door de ultrasone adapter te gebruiken met steriele reflecterende
markeerbollen.

De afdekeffectiviteit testen

Afdekdoeken die zijn bedoeld en goedgekeurd voor gebruik op het centrale zenuwstelsel van een
patiënt kunnen op compatibiliteit worden getest met de ultrasone adapterbasis en het ultrasone
adapterframe. Bijvoorbeeld de waterdichtheidstest volgens ISO 11193-1:2008 welke als volgt kan
worden uitgevoerd:

① ② ③ ④
Afbeelding 54  

Stap

1. Bevestig de ultrasone adapterbasis ② aan de ultrasone sonde ③.

2. Vul de afdekdoek met de meegeleverde ultrasone gel, trek deze over de sone met de ul-
trasone adapter ② en maak de doek vast met de meegeleverde elastieken.
Het adapterframe voor ultrasone navigatie ① kan nu worden bevestigd op de ultraso-
ne adapterbasis ②, terwijl de afdekdoek tussen de ultrasone adapterbasis ② en het
adapterframe voor ultrasone navigatie ① zit.

3. Ontkoppel het adapterframe voor ultrasone navigatie ① opnieuw en draai de ultrasone
sonde ③ in de afdekdoek ④.

4. Bevestig het adapterframe voor ultrasone navigatie ① opnieuw.

5. Draai het adapterframe voor ultrasone integratie ① zodanig dat het frame opnieuw
kan worden bevestigd op de ultrasone adapterbasis ② en wel ten minste vier maal met
verschillende afdekdoekposities ④.

Ultrasone adapters afdekken
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Stap

6. Herhaal deze procedure met een tweede afdekdoek en voer stap 2 uit met beide gepre-
pareerde afdekdoeken, de ene doek boven op de andere doek.

De waterdichtheid testen

①

②

③ ⑤

④

Afbeelding 55  

Stap

1. Ontkoppel het adapterframe en neem de afdekdoek van de ultrasone sonde af.

2. Bevestig de afdekdoek aan de ronde, holle staander ② met (bijv. een O-ring) ③, zodat de
afdekdoek niet verder dan 40 mm over de staander uitsteekt.

3. Schenk 1.000 cm3 ± 50 cm3 gekleurd water ④ met een maximale temperatuur van 36 °C
in de holle staander ⑤.

4. Verwijder water dat onbedoeld op de buitenkant van de afdekdoek is gespetterd.

5. Als het water niet tot binnen 40 mm van het mancheteinde stijgt, moet de afdekdoek ho-
ger worden gehouden zodat de gehele doek, met uitzondering van de 40 mm vanaf het
mancheteinde, wordt getest.

6. Controleer onmiddellijk op eventuele lekkages. Als de afdekdoek niet onmiddellijk lekt,
moet u twee tot vier minuten na het inschenken van het water in de afdekdoek opnieuw
controleren.
Negeer lekkages binnen 40 mm vanaf het mancheteinde.
Herhaal stappen 1 en 2 met een tweede doek.
De test is geslaagd als er geen lekkages worden waargenomen.
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8 HOUDERS VOOR BIOPSIE-
INSTRUMENTEN

8.1 Biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering

Algemene informatie

Het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering (55940) is een instrument dat direct op
schedelklemmen wordt bevestigd voor het navigeren van biopsieën zonder invasieve fixatiering
en endoscopische onderzoeken.

Onderdelen

①

④③

⑤⑥

②

⑦

⑧

Afbeelding 56  

Nr. Component Gebruik Artikel-
num-
mer

① Huls Navigeren van cilindrische instrumenten
met een diameter van 3,6-10 mm

N.v.t.② Geleider

③ Scharnierarm

④ Mayfield-adapter

⑤

V-inzetstuk voor Mayfield-hoofd-
houder
V-inzetstuk voor IMRIS-hoofdhou-
der
V-inzetstuk voor GE-hoofdhouder

Tussenstuk voor gelijktijdig gebruik van
de referentiearm en de VarioGuide

52003
52005
52006

⑥ Biopsie-uitlijningsframe 55972

HOUDERS VOOR BIOPSIE-INSTRUMENTEN
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Nr. Component Gebruik Artikel-
num-
mer

⑦ Biopsiebuis

Navigeren:
• Voorgekalibreerde instrumenten
• Andere cilindrische instrumenten die

niet zijn voorgekalibreerd

55970

⑧

Individuele instrumentaanpas-
sing voor biopsiesysteem zonder
invasieve fixatiering (buisinzet-
stukken)

Navigeren van instrumenten met een di-
ameter van 1,8-3,5 mm 41946

Voor u begint

Waarschuwing
Controleer vóór het monteren van het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering de
Mayfield-klem op schuurplekken. Alleen onbeschadigde hoofdklemmen mogen worden
gebruikt in combinatie met het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering.

Waarschuwing
Het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering is uitsluitend bedoeld voor statische
instrumenten, zoals biopsienaalden en endoscopen. Sluit geen vibrerende hulpmiddelen,
zoals boren, of instrumenten met bewegende componenten aan op het biopsiesysteem
zonder invasieve fixatiering, omdat door vibraties het houdermechanisme losraakt.

Waarschuwing
Plaats niet te veel gewicht op het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering (d.w.z. er niet
op leunen, er geen instrumenten op plaatsen).

Voor maximale nauwkeurigheid wordt geadviseerd het biopsie-uitlijningsframe dat op de
korte biopsiegeleidebuis is gemonteerd, te gebruiken.

De componenten van het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering zijn niet geschikt
voor direct contact met het weefsel van de patiënt.

Hantering van biopsiebuizen en inzetstukken

Waarschuwing
Denk eraan dat zelfs als de fixatorschroef op de biopsiebuis is vastgedraaid, het
instrument nog steeds verder in de biopsiebuis geduwd kan worden. Oefen geen
overmatige kracht uit op het instrument omdat deze hierdoor te ver in het biopsie-inzetstuk
geduwd kan worden.

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend stereotactische instrumenten met dezelfde diameter als die in de
biopsiebuisinzetstukken is gegraveerd, om beschadiging te voorkomen en de
compatibiliteit te waarborgen bij gebruik van het biopsiesysteem zonder invasieve
fixatiering. Verwijder de biopsiebuis uit de huls bij het wisselen van de inzetstukken.

Waarschuwing
Zorg dat de biopsiebuisinzetstukken niet vallen en dat ze met de hand goed
vastgeschroefd worden. Wissel biopsiebuisinzetstukken nooit in de directe nabijheid van
de operatietafel. Verwijder de biopsiegeleidebuis om de inzetstukken te kunnen vervangen.

Biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering
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Waarschuwing
Beide biopsiebuisinzetstukken die in de buis worden geschroefd, moeten een gravering
met dezelfde diameter hebben. Wanneer biopsiebuisinzetstukken van verschillende
diameters in één biopsiebuis door elkaar worden gebruikt, kan dit leiden tot
onnauwkeurige resultaten tijdens kalibratie en navigatie.

Waarschuwing
Draai het instrument niet tijdens het verwijderen, omdat hierdoor de
biopsiebuisinzetstukken onbedoeld los kunnen raken.

Verwar de geleide- en biopsiebuisschroeven niet tijdens de operatie omdat het
losschroeven van de verkeerde schroef ertoe kan leiden dat de biopsiebuis op de patiënt
valt.

Let erop de fixatieschroef op de biopsiebuis voorzichtig aan te draaien, omdat door
overmatig vast draaien de externe buis van het instrument permanent beschadigd kan
raken.

Instrumenten hanteren en vervangen

Waarschuwing
De huls van het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering is niet geschikt voor
herhaalde instrumentplaatsing. Zodra de biopsiebuis uitgelijnd is met een traject, verwijder
deze dan niet. Indien de biopsiebuis verwijderd wordt en opnieuw in de huls wordt
ingebracht, is de plaats mogelijk niet hetzelfde.

Waarschuwing
Verwissel de huls en biopsiebuisinzetstukken niet in de directe omgeving van de
operatietafel om letsel van de patiënt en/of mogelijke besmetting te voorkomen. Verwissel
de huls en inzetstukken pas nadat de biopsiebuis verwijderd is uit de geleider.

Waarschuwing
Tijdens het inbrengen in de instrumentkalibratiematrix mag de biopsiegeleidebuis niet
linksom worden gedraaid.

Het biopsiesysteem monteren en bevestigen

④

⑤
⑥
⑦

① ②

③ ⑨⑧

Afbeelding 57  

Stap

1. Open de fixatieschroef ① op de biopsiebuis ② en schroef er twee buisinzetstukken in ③.

2. Open de geleideschroef op het biopsiesysteem ④ zo ver mogelijk en steek er de huls ⑦
in, zodanig dat de geleideschroef in de geleideuitsparing past ⑤.
OPMERKING. De inkeping ⑥ moet over een pin in de geleider passen en in positie wor-
den gehouden tijdens de montage. 

3. Dek de patiënt als gebruikelijk af en zorg ervoor dat de schedelklem ook is afgedekt.

HOUDERS VOOR BIOPSIE-INSTRUMENTEN
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Stap

4. Als het biopsiesysteem aan de Doro radiolucente schedelklem wordt bevestigd, moet
eerst het tussenstuk van de schedelklem voor de biopsiearm/VarioGuide (19223-03)
op het schedelklemtussenstuk worden bevesigd.
OPMERKING. De radiolucente adapter voor Doro-schedeklem (19147-06) moet ook
worden bevestigd. 

5. Plaats de T-schroef direct op de schedelklem, het V-inzetstuk of het tussenstuk. Hiervoor
moet de afdekdoek ⑧ worden doorboord.

6. Draai de schroef stevig aan, zorg er daarbij voor dat de tanden van beide componenten
goed op elkaar aansluiten ⑨.

Het biopsiesysteem positioneren

①

③ ④②

⑤
⑥
⑦

Afbeelding 58  

Stap

1. Positioneer het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering en zet het stevig vast met
de centrale spanningshendel ⑦.

2. Plaats extra afdekdoeken rond het biopsiesysteem en het referentieframe.

3. Steek de biopsiebuis ③ (met de juiste inzetstukken ④) in de huls ②, zet ze stevig vast
met de geleideschroef ① en de fixatieschroef ⑤.

4. Bevestig het biopsie-uitlijningsframe aan de biopsiebuis en zet het stevig vast met de
schroef boven op het frame.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering goed is gemonteerd en dat
de totale belasting niet groter is dan de aangegeven limiet. Door te veel belasting kan de
klem losraken, de gewrichten en stangen beschadigd raken en de instrumenten vervormen
of onbedoeld verplaatsen.
OPMERKING. De positie kan worden aangepast door de bovenkant van de scharnierarm ⑥ vast
te pakken en draai de centrale spanningshendel linksom om los te draaien. Pas het hulpmiddel
aan als nodig en draai de hendel opnieuw vast. 

Biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering
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Veiligheidsoverwegingen

Waarschuwing
Maak de middelste spanningshendel nooit los zonder eerst de bovenzijde van de
scharnierarm met de andere hand vast te houden. Doet u dit niet, dan kan het
biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering of een ingebracht instrument op de patiënt
vallen.

Waarschuwing
Pak het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering niet bij het kogelscharnier vast
wanneer de centrale spanningshendel los is; u kunt hiermee uw vingers verwonden.

Waarschuwing
Smeer de scharnieren niet om voldoende weerstand te behouden.

Gebruik geen hulpmiddelen zoals steek- of moersleutels om de centrale spanningshendel
aan te draaien, omdat dit tot permanente beschadiging van het frameloze biopsiesysteem
kan leiden.

Tijdens het inbrengen moet het instrument soepel in de huls glijden zonder weerstand of
speling.

Het frameloze biopsiesysteem vervoeren

Vervoer het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering voorzichtig om beschadiging van
het apparaat te voorkomen. Sla het biopsiesysteem zonder invasieve fixatiering op in een
geschikte sterilisatiebak.

HOUDERS VOOR BIOPSIE-INSTRUMENTEN
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8.2 VarioGuide

Algemene informatie

De VarioGuide (55950) is een instrumenthouder die direct op schedelklemmen wordt bevestigd
voor het navigeren van biopsieën zonder invasieve fixatiering en katheterplaatsingen.

Onderdelen

①

②

③

④
Afbeelding 59  

Nr. Component Artikelnummer

① VarioGuide-arm

②
VarioGuide-frame en schijvenset
• Schijvenset 1,8 mm tot 4,0 mm voor VarioGuide
• Schijvenset 4,0 mm tot 8,0 mm voor VarioGuide

55950-40
• 55950-71
• 55950-72

③ VarioGuide-koppeling 2 (Joint 2) (omvat de framehouder en telescoop) 55950-50

④
• V-inzetstuk voor GE-hoofdhouder
• V-inzetstuk voor IMRIS-hoofdhouder
• V-inzetstuk voor Mayfield-hoofdhouder

• 52006
• 52005
• 52003

VarioGuide
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Compatibele hoofdhouders

Hoofdhouders Bevestigingsopties

Integra Li-
fescien-
ces Corp.

Mayfield
• Gewijzigde schedelklem (A1059)

V-inzetstuk voor May-
field-hoofdhouder
(52003)

Mayfield
• Radiolucente schedelklem (A2002)
• Infinity XR2 radiolucente schedelklem (A2114)

Mayfield Infinity XR2
TriStar draaiadapter
(A2111)

GE GE MR-compatibele schedelklem (Mayfield A1117) V-inzetstuk voor GE-
hoofdhouder (52006)

IMRIS MR/röntgen hoofdfixatie-instrument (MR/röntgen) (HFD100)
V-inzetstuk voor Im-
ris-hoofdhouder
(52005)

PMI
DORO
• radiolucente schedelklem (3034-00)

Tussenstuk radiolu-
cente schedelklem
(3033-50)
• Optioneel: V-inzet-

stuk voor Mayfield-
hoofdhouder
(52003)

Mizuho Sugita-hoofdframe (07-951-00 / 07-951-11) Mizuho-navigatie-
adapter (07-970-50)

Noras
MRI-pro-
ducten

Flexibi-
lity

Ok-hoofdhouder Flexibility (Rev. 1-3)
• Spoelfixatiesysteem 65 mm

114464
• 117901

VarioGuide-adapter
(111815)Heid-

berg

Upgradeset ok-hoofdhouder Heidberg
(Rev. 1-2)
• Spoelfixatiesysteem 65 mm
• Instelbaarheid draaghoogte

114809
• 117901
• S17304

Lucy

Ok-hoofdhouder Lucy
• Hoofdspoelsysteem Siemens 1,5 T
• Hoofdspoelsysteem Siemens 3,0 T
• Hoofdspoelsysteem Philips 1,5 T
• Hoofdspoelsysteem Philips 3,0 T

119660
• 114497
• 112893
• 111921
• 114557

VarioGuide-adapter
Lucy (119671)

MR-classificatie

Waarschuwing
De VarioGuide is onder voorwaarden MR-veilig voor gebruik uitsluitend buiten de 5 Gauss
(0,5 mTesla)-lijn.
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8.2.1 Montage

Inleiding

Deze montageinstructies beschrijven hoe de volgende onderdelen kunnen worden bevestigd:
• Schijfkoppeling
• Framehouder
• VarioGuide-frame

De schijfkoppeling en framehouder bevestigen

① ② ③

Afbeelding 60  

Stap

1. Plaats de schijfkoppeling op de ring van de VarioGuide-arm door de zes tanden op de
ring in de uitsparingen op de schijfkoppeling te plaatsen ①.

2.
Draai de schrijfkoppeling 180° naar de getoonde positie ②, zodat de 2 lij-
nen zijn uitgelijnd. Steek de Koppeling 1 (Joint 1)-vergrendeling erin en
positioneer de vergrendeling zodanig dat deze tegen de ring van de Vario-
Guide-arm rust.

3. Zet Koppeling 1 vast door de schroef rechtsom vast te draaien.

4. Steek de Koppeling 2-vergrendeling gedeeltelijk in de schijfkoppeling.

5.
Schroef de framehouder in de schijfkoppeling ③ tot de lijnen op beide
componenten op één lijn liggen, zet vast door de Koppeling 2-schroef vast
te draaien.

Algemene veiligheidsoverwegingen

Waarschuwing
Maak de koppelingen nooit los wanneer er een instrument in de patiënt is ingebracht via de
VarioGuide, behalve koppeling 1, om de arm van een geplaatste katheter of soortgelijk weg
te draaien.

Waarschuwing
Pak de VarioGuide niet bij het kogelscharnier vast wanneer de arm wordt verplaatst; u kunt
hiermee uw vingers verwonden.

Waarschuwing
Smeer de scharnieren niet om voldoende weerstand te behouden.

Montage
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Waarschuwing
Zorg ervoor dat de maximumbelasting van de hoofdklem montage van de VarioGuide, V-
connector en de te gebruiken instrumenten toestaat.

Tijdens het inbrengen moet het instrument soepel in de huls glijden zonder weerstand of
speling.

Het VarioGuide-frame bevestigen

① ② ③

Afbeelding 61  

Stap

1. Plaats het VarioGuide-frame op de framehouder door de zes tanden op de ring van de
framehouder in de uitsparingen op het frame te plaatsen ①.

2. Draai het frame 90°, zoals getoond ②.

3.

Steek de Koppeling 3 (Joint 3)-vergrendeling ③ volledig in en pas de ver-
grendeling zodanig aan dat de lijnen op beide componenten zijn uitgelijnd.

4. Zet Koppeling 3 vast door de schroef rechtsom vast te draaien.

Veiligheidsoverwegingen voor de geleideschijf

Waarschuwing
Voor een veilige en betrouwbare positionering van het instrument en om beweging van het
instrument binnen de revolver of geleideschijf te voorkomen, moet u de middelste
spanningshendel, de schroeven van de geleidearmen en de geleideschijf goed met de hand
aandraaien.

Waarschuwing
Controleer altijd of de geleideschijf correct op de VarioGuide is gemonteerd en niet
gekanteld of geblokkeerd is.

Waarschuwing
Kies altijd een opening in de geleideschijf met een passende diameter voor het instrument
(zo klein mogelijk, maar niet kleiner dan de diameter van het instrument, controleer de
diameters die op de geleideschijf zijn gegraveerd). Wanneer een boorgeleidebuis wordt
gebruikt, moet een passende hulsdiameter worden gekozen voor het geleiden van het
instrument.

Waarschuwing
Inspecteer de geleideschijf voor elk gebruik op beschadigingen.
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Waarschuwing
Boor niet direct door de geleideschijf.
Om beschadiging van de geleideschijf te voorkomen, resulterend in een onjuiste uitlijning
van het ingebrachte instrument en blootstelling van de hersenen aan schurende deeltjes,
moet de geleideschijf tijdens het boren altijd worden beschermd (bijvoorbeeld door
gebruik te maken van een geschikte boorgeleidebuis die sterk genoeg is om dergelijke
wrijving te weerstaan).

Waarschuwing
Wanneer er een instrument via de geleideschijf wordt ingebracht, moet de geleideschijf het
instrument strak omvatten, maar mag het instrument niet beschadigen of verbuigen.

Waarschuwing
Voor elke modificatie van de geleideschijf of wijziging van de instrumentdiameter moet de
VarioGuide opnieuw in het traject worden uitgelijnd.

De schijvenset bevestigen

① ② ③

Afbeelding 62  

Stap

1. Plaats de binnenste schijf op de framehouder tot deze in positie klikt ①.
OPMERKING. Lijn de betreffende diameter op de binnenste schijf uit met de pijl op het
frame. 

2. Schroef de twee buitenste schijven aan elkaar vast ②.

3. Lijn de lijn op de gemonteerde buitenste schijven uit met de lijn op de binnenste schijf en
schroef de ringen op de framehouder aan elkaar vast ③.

Waarschuwing
Houd de geleideschijf altijd vast bij het uit de VarioGuide nemen.

Montage
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8.2.2 De VarioGuide op de schedelklem aansluiten

Voorafgaand aan gebruik

Waarschuwing
Voordat u de VarioGuide bevestigt, moet u ervoor zorgen dat de schedelklem goed is
onderhouden en dat deze geen schuurplekken of tekenen van slijtage heeft. Gebruik
uitsluitend onbeschadigde schedelklemmen in combinatie met de VarioGuide.
Verwijder alle instrumenten van de VarioGuide voordat u deze op de schedelklem monteert om
beschadiging en onbedoeld contact met het weefsel van de patiënt te voorkomen.

Maximumbelasting

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de maximumbelasting van de schedelklem de montage van de VarioGuide,
het V-inzetstuk en de te gebruiken instrumenten toestaat.

Waarschuwing
Plaats niet te veel gewicht op de VarioGuide (bijv. door op het apparaat te leunen of door er
extra instrumenten op te plaatsen). Wanneer er via de VarioGuide wordt geboord, mag het
gewicht van de boor niet door de VarioGuide-arm worden gedragen. Bij het uitoefenen van
kracht op het ingebrachte instrument, mag deze kracht het traject van de VarioGuide niet
wijzigen.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de schedelklem goed is gemonteerd en dat de totale belasting niet groter
is dan de limieten die zijn aangegeven in de handleiding van de fabrikant. Door te veel
belasting kan de klem losraken en de patiënt in gevaar brengen.

De VarioGuide aan de schedelklem bevestigen

②①

Afbeelding 63  

Stap

1. Dek de patiënt als gebruikelijk af en zorg ervoor dat de schedelklem ook is afgedekt.

2. Als de VarioGuide aan de Doro radiolucente schedelklem wordt bevestigd, moet eerst
het tussenstuk van de schedelklem voor de biopsiearm/VarioGuide (19223-03) op
het schedelklemtussenstuk worden bevestigd.
OPMERKING. Bevestig ook de radiolucente adapter voor de DORO-schedelklem. 

HOUDERS VOOR BIOPSIE-INSTRUMENTEN
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Stap

3. Plaats de T-schroef direct op de schedelklem, het V-inzetstuk of het tussenstuk. Hiervoor
moet de afdekdoek ① worden doorboord.

4. Draai de schroef stevig aan, zorg er daarbij voor dat de tanden van beide componenten
goed op elkaar aansluiten ②.

Positioneren en vastzetten

①

Afbeelding 64  

Stap

1. Positioneer de VarioGuide naar wens en zet hem stevig vast met de centrale spannings-
hendel ①.

2. Plaats extra afdekdoeken rond het biopsiesysteem en het referentieframe.

Waarschuwing
Steun de arm altijd met één hand bij gebruik van de centrale spanningshendel.

De VarioGuide op de schedelklem aansluiten
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9 MICROSCOPEN
9.1 Microscoopadaptersets

Algemene informatie

Er kunnen microscopen van verschillende fabrikanten worden gebruikt in combinatie met
Brainlab-navigatiesystemen.
Het navigatiesysteem is in staat de kijkrichting, het focuspunt en de zichtvelddiameter van de
microscoop te verkrijgen en de informatie op het navigatiescherm weer te geven.
Het opstellen van een microscoop:
• Aan de microscoop moet een microscoopadapterset worden bevestigd.
• De microscoop moet aangesloten worden op het navigatiescherm.

Vóór gebruik

Lees de softwarehandleiding voordat u microscoopnavigatie uitvoert.

Bekabeling

Waarschuwing
Sluit geen extra hardware aan op de originele opstelling na kalibratie.

Waarschuwing
Sluit geen andere apparaten aan dan een correct gekalibreerde videocamera op de
videopoort van het navigatiesysteem.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat er genoeg ruimte is voor de bewegingsreikwijdte van de microscoopkop
wanneer u deze aansluit.

MICROSCOPEN
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Bevestiging van adapters

Afbeelding 65  

Een microscoopadapterset bestaat uit:
• Een microscoopadapter
• Een microscooptrackingframe

Brainlab support zal de specifieke microscoopadapter monteren op de microscoopbehuizing. De
microscoopadapter is permanent bevestigd op de microscoopbehuizing en mag niet worden
verwijderd.

Waarschuwing
Maak de bevestigingsschroeven tussen de microscoopadapter en de optische kop niet los.
Neem contact op met Brainlab support indien de microscoopadapter verwijderd of
verplaatst is.

Na de kalibratie van de microscoop mag de microscoopadapter niet worden verwijderd en
opnieuw worden aangesloten of worden verplaatst. Hierdoor zullen de virtuele
microscooppointer en alle gerelateerde zichten onnauwkeurig zijn.

Microscoopadaptersets

110 Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch



9.2 Afdekken

De afdekprocedure

De afdekprocedure zorgt voor het steriele operatiegebied en vormt een steriele barrière tussen de
patiënt en de microscoop.

Waarschuwing
Voer het afdekken met grote voorzichtigheid uit, zodat de chirurg microscoop navigatie kan
uitvoeren, zonder het steriele veld te compromitteren.

Waarschuwing
Test het bewegingsbereik om er zeker van te zijn dat de microscoopbewegingen de
afdekdoek niet beschadigen.

Het frame aan de adapter bevestigen

Afbeelding 66  

Stap

1. Bevestig het microscooptrackingframe aan de microscoopadapter.

2. Plaats het microscooptrackingframe op de afgedekte microscoopadapter zodanig dat
de tanden in elkaar vallen.

3. Draai de fixatieschroef vast en controleer of de aansluiting goed is.
OPMERKING. Raadpleeg voor meer informatie de craniaal/KNO-instrumentenhandlei-
ding. 

Waarschuwing
Zorg ervoor dat de markeerbollen op de pin kunnen worden geschroefd totdat er geen
opening meer is tussen de markeerbol en de voet van de pin.

MICROSCOPEN
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9.3 Trekontlasting

Info over trekontlasting

Zorg voor een veilig gebruik door gebruik te maken van trekontlastingslussen om nadelige
gevolgen door haken te voorkomen.

De trekontlasting bevestigen

① ② ③

④
Afbeelding 67  

Stap

1. Haak de klittenbandstrip door de trekontlastingslussen van de microscoopkabel en wikkel
de strip eenmaal rondom de kabel ①.

2. Maak de microscoopkabel met de klittenbandstrip vast ②:
• aan de rails van de plafondunit, wanneer het Curve ceiling-mounted-systeem wordt

gebruikt (bovenste foto);
• aan de trekontlastingsadapter, wanneer het Curve- ③ en Kick-systeem ④ wordt ge-

bruikt.

Trekontlasting
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9.4 Bevestigen van het microscooptrackingframe
(41767-19) op de microscoopadapter

Illustratie (voorbeeld)

①

②

③

Afbeelding 68  

Gerelateerde links

9.4.2 Verkrijgbare microscoopadapterkits op pagina 114

Het frame bevestigen

Stap

1. Maak een opening in de afdekdoek en plaats het steriele microscooptrackingframe ② op
de microscoopadapter ① zodat de tanden van het frame overeenkomen met die van de
adapter.

2. Bevestig het microscooptrackingframe op de microscoopadapter en draai de fixatie-
schroef ③ vast Zorg ervoor dat de schroefverbinding stevig is.

OPMERKING. U kunt het microscooptrackingframe of in de standaard of in 90° positie
bevestigen, afhankelijk van de individuele ok-opstelling. 

OPMERKING. Controleer voor iedere behandeling of het microscooptrackingframe stevig
bevestigd is op de microscoopadapter. 

MICROSCOPEN
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9.4.2 Verkrijgbare microscoopadapterkits

Oriëntatie

Alle illustraties in deze sectie tonen het microscooptrackingframe dat bevestigd is aan de
microscoopadapter:
• In de standaardoriëntatie ①
• Met een hoek van 90° ②

Leica M500-N, M520, M525, M530, M720 (SAI) (41767-70)

① ②

Afbeelding 69  

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700 (41767-85)

① ②

Afbeelding 70  

Verkrijgbare microscoopadapterkits
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Olympus OME-7000 (41767-45)

① ②

Afbeelding 71  

Olympus OME-8000 (41767-10)

① ②

Afbeelding 72  

Olympus OME-9000 (41767-18)

① ② ③

Afbeelding 73  

De Olympus OME-9000 heeft drie montageoriëntaties:
• Standaard rechts ①
• Standaard links ②
• 90° ③

MICROSCOPEN
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Zeiss OPMI Neuro (41767-60)

① ②

Afbeelding 74  

Zeiss OPMI Pentero, OPMI PENTERO 800, OPMI PENTERO 900, KINEVO 900, OPMI VARIO 700 (41767-55)

① ②

Afbeelding 75  

Zeiss OPMI Vario (41767-30)

① ②

Afbeelding 76  

Verkrijgbare microscoopadapterkits
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9.5 Leica-microscopen

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve 1.0-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Leica M500-N/M520

Afbeelding 77  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 78  

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

MICROSCOPEN
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9.5.1 Aansluiting op Curve 1.1 en hoger

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve 1.1-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Leica M500-N/M520

Afbeelding 79  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 80  

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

Aansluiting op Curve 1.1 en hoger
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9.5.2 Aansluiting op de Curve ceiling-mounted

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve ceiling-mounted-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan de Curve ceiling-mounted aansluitunit hangen,
met de klittenbandstrips vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Leica M500-N/M520

Afbeelding 81  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 82  
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9.5.3 Aansluiting op Kick 1.0 en Kick 2.0

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kick-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Kick hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Leica M500-N/M520

Afbeelding 83  

Leica M525/M530/M720 (SAI)

Afbeelding 84  

Aansluiting op Kick 1.0 en Kick 2.0
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9.5.4 Aansluiting op Kolibri

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kolibri-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Leica M500-N/M520

①
Afbeelding 85  

Nr. Component

① Kolibri 2.0 CAN-BUS adapterkabel (19514-03)

Leica M525/M720 (SAI)

①

Afbeelding 86  

Nr. Component

① Kolibri 2.0 CAN-BUS adapterkabel (19514-03)
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9.5.5 Aansluiting op VectorVision sky

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het VectorVision sky-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Leica M500-N/M520

Afbeelding 87  

Leica M525/M720 (SAI)

Afbeelding 88  

Aansluiting op VectorVision sky

122 Instrumentenhandleiding Rev. 2.3 Craniaal/KNO Optisch



9.6 Haag-Streit microscopen

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve 1.0 hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 89  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

MICROSCOPEN
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9.6.1 Aansluiting op Curve 1.1 en hoger

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Haag-Streit Hi-R 700

Afbeelding 90  

OPMERKING. HUD is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

Haag-Streit Hi-R 1000

Afbeelding 91  

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

Aansluiting op Curve 1.1 en hoger
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9.6.2 Aansluiting op de Curve ceiling-mounted

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve ceiling-mounted-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan de Curve ceiling-mounted aansluitunit hangen,
met de klittenbandstrips vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 92  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 
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9.6.3 Aansluiting op Kick 1.0 en Kick 2.0

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kick-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Kick hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 93  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

Aansluiting op Kick 1.0 en Kick 2.0
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9.6.4 Aansluiting op Kolibri

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kolibri-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 94  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 
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9.6.5 Aansluiting op VectorVision sky

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het VectorVision sky-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Haag-Streit Hi-R 1000/Hi-R 700

Afbeelding 95  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor Haag-Streit Hi-R 700. 

Aansluiting op VectorVision sky
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9.7 Olympus-microscopen

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve 1.0 hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Olympus OME-7000/8000

①

②

③

④

Afbeelding 96  

Nr. Component

① VGA, 5 x BNC kabel

② RS 232 microscoopkabel

③ BNC videokabel

④ 9-polige adapter (vrouw-vrouw)
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Olympus OME-9000

①

②

③

④

Afbeelding 97  

Nr. Component

① SVGA kabel

② RS 232 microscoopkabel

③ BNC videokabel

④ 9-polige adapter (vrouw-vrouw)

Olympus-microscopen
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9.7.1 Aansluiting op Curve 1.1 en hoger

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve 1.1-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Afbeelding 98  

Nr. Component

① Genderchanger DB9 FA440-R2 (plug-plug)
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9.7.2 Aansluiting op de Curve ceiling-mounted

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve ceiling-mounted-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan de Curve ceiling-mounted aansluitunit hangen,
met de klittenbandstrips vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Afbeelding 99  

Nr. Component

① Genderchanger DB9 FA440-R2 (plug-plug)

Aansluiting op de Curve ceiling-mounted
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9.7.3 Aansluiting op Kick 1.0 en Kick 2.0

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kick-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Kick hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Olympus OME-7000/8000/9000

①

Afbeelding 100  

Nr. Component

① Genderchanger DB9 FA440-R2 (plug-plug)
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9.7.4 Aansluiting op Kolibri

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kolibri-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Olympus OME-7000/8000

①

Afbeelding 101  

Nr. Component

① 9-polige adapter (vrouw-vrouw)

Olympus OME-9000

①

Afbeelding 102  

Nr. Component

① 9-polige adapter (vrouw-vrouw)

Aansluiting op Kolibri
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9.7.5 Aansluiting op VectorVision sky

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het VectorVision sky-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Olympus OME-7000/8000

①

Afbeelding 103  

Nr. Component

① 9-polige adapter (vrouw-vrouw)

Olympus OME-9000

①

Afbeelding 104  

Nr. Component

① 9-polige adapter (vrouw-vrouw)
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9.8 Zeiss Microscopen

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve 1.0 hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Afbeelding 105  

OPMERKING. De handvatbesturing van de microscoop wordt niet ondersteund bij gebruik van de
OPMI MultiVision met het Curve-systeem. 

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700, KINEVO 900 (voormalige ODU-interface)

Afbeelding 106  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI VARIO 700. 

OPMERKING. Geadviseerd wordt een HD-SDI-aansluiting te gebruiken, indien beschikbaar. 

Zeiss Microscopen
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Zeiss OPMI Vario

Afbeelding 107  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI Vario. 
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9.8.1 Aansluiting op Curve 1.1 en hoger

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve 1.1-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Curve hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Zeiss OPMI Neuro MultiVision/Pentero

Afbeelding 108  

Zeiss OPMI Pentero 900

Afbeelding 109  

Zeiss OPMI Vario/VARIO 700 (SD)

Afbeelding 110  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI Vario en OPMI VARIO 700 (SD). 

Aansluiting op Curve 1.1 en hoger
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Zeiss OPMI VARIO 700 (HD)

Afbeelding 111  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI VARIO 700 (HD). 

Zeiss KINEVO 900 (geavanceerde LAN-interface)

Afbeelding 112  
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9.8.2 Aansluiting op de Curve ceiling-mounted

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Curve ceiling-mounted-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan de Curve ceiling-mounted aansluitunit hangen,
met de klittenbandstrips vast aan de rails van de plafondvoedingsunit (CSU). 

Zeiss OPMI Neuro MultiVision/Pentero/Vario/VARIO 700 (SD)

Afbeelding 113  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI Vario en VARIO 700 (SD). 

Zeiss OPMI Pentero/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD), KINEVO 900 (voormalige ODU-interface)

Afbeelding 114  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI VARIO 700 (HD). 

Aansluiting op de Curve ceiling-mounted
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9.8.3 Aansluiting op Kick 1.0 en Kick 2.0

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kick-systeem aan volgens onderstaande schema’s.
OPMERKING. Maak de losse kabels die aan Kick hangen, vast aan de onderkant van het
systeem met de meegeleverde klittenbandstrips. Deze riem past door de opening in de voet van
het systeem. 

Zeiss OPMI Pentero/Neuro/Vario/VARIO 700 (SD)

Afbeelding 115  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI Vario en VARIO 700. 

Zeiss OPMI PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700 (HD)

① ②

Afbeelding 116  

Nr. Component

① Adapterkabel SVHS naar 2BNC

② FGA 2B-4St/S-VHS-St 10 m

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI VARIO 700. 
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9.8.4 Aansluiting op Kolibri

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het Kolibri-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Afbeelding 117  

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700

Afbeelding 118  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI VARIO 700. 

Zeiss OPMI Vario

Afbeelding 119  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI Vario. 

Aansluiting op Kolibri
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9.8.5 Aansluiting op VectorVision sky

Aansluiten

Sluit de meegeleverde kabels tussen de microscooppoorten en de corresponderende poorten op
het VectorVision sky-systeem aan volgens onderstaande schema’s.

Zeiss OPMI Neuro CRT/MultiVision

Afbeelding 120  

Zeiss OPMI Pentero/Pentero C/PENTERO 800/PENTERO 900/VARIO 700

①

Afbeelding 121  

Nr. Component

① Brainlab adapterkabel CBLSVHS F> 2xBNC M 0.2M UL EXTRON26-541-0 (19190-73)

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI VARIO 700. 
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Zeiss OPMI Vario

Afbeelding 122  

OPMERKING. Beeldinjectie is niet beschikbaar voor OPMI Vario. 

Aansluiting op VectorVision sky
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