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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
1.1.1 Kontaktopplysninger

Support

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

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, Mellom- og Sør-Ameri-
ka

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

Brasil Tlf.: (0800) 892-1217

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

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

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

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

Forventet servicelevetid

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

Tilbakemelding

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

Produsent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Tyskland
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1.1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

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

Brainlab-varemerker

• EM Cranial® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• Kick® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• StarLink® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation i USA og
andre land.

Integrert tredjepartsprogramvare

• Denne programvaren er delvis basert på arbeidet utført av den Independent JPEG Group.
• Denne programvaren inneholder OpenJPEG-biblioteket. For full beskrivelse av

opphavsrettigheter og lisens, se http://www.openjpeg.org.
• Dette produktet omfatter programvare utviklet av Apache Software Foundation

(www.apache.org/), Copyright © 1999–2004 The Apache Software Foundation. Med enerett.
• Dette produktet inkluderer Xerces C++ 3.1.1-programvaren.
• Dette produktet inkluderer libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988–1997 Sam Leffler og Copyright ©

1991–1997 Silicon Graphics. For full beskrivelse av opphavsrettigheter og lisens, se:
www.remotesensing.org/libtiff.

• Deler av denne programvaren er delvis basert på CyberVrmI97-pakken skrevet av Satoshi
Konno.

• Denne programvaren bruker "SOLID Interface Detection Library Version 2.0", skrevet av Gino
van de Bergen.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i rådsdi-
rektiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").
I henhold til prinsippene som er fremsatt i MDD:
• EM Cranial er et klasse IIb-produkt.

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

Avfallshåndtering

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

Kontaktinformasjon og juridisk informasjon
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Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

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

Forsiktighetsregler

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

Merknader

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

Symboler
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1.2.2 Maskinvaresymboler

Symboler på maskinvarekomponenter

Symbol Forklaring

Type B anvendt del i henhold til IEC 60601-1

Type BF anvendt del i henhold til IEC 60601-1

Forsiktig

Potensielt utjevningspunkt

MR-sikker

MR-usikker

MR-betinget: Nummeret som står på hver etikett spesifiserer MR-miljøet der enheten
kan brukes med forsiktighet

Må ikke gjenbrukes

Ikke steril

Må ikke resteriliseres

Sterilisert med etylenoksid

Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet

Holdes unna sollys

Holdes tørr

Oppbevaringsforhold for temperatur: Angitt temperaturområde er vist på hver etikett

GENERELL INFORMASJON
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Symbol Forklaring

Oppbevaring for relativ luftfuktighet, ikke-kondenserende: Angitt luftfuktighetsområde
er vist på hver etikett

Symboler på maskinvarekomponenter – fortsatt

Symbol Forklaring

Oppbevaringsforhold for lufttrykk: Angitt lufttrykksområde er vist på hver etikett

Antall produkter i pakken

Batchnummer

Serienummer

Artikkelnummer

Må brukes innen måned ÅÅÅÅ

Produksjonsdato

Produsent

Autorisert representant i Det europeiske fellesskap

IPXY
Inntrengningsbeskyttelse i henhold til IEC 60529
• X = Beskyttelse mot inntrengning av faste objekter
• Y = Beskyttelse mot inntrengning av væske

Akustisk utgangseffekt fra integrerte ultralydsonder er i samsvar med FDA Track 3
og IEC 60601-2-37

Av/på-bryter

Standby-bryter setter enheten i standbymodus

Se driftsinstruksjonene

Symboler
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Symbol Forklaring

Følg bruksanvisningen
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1.3 Tiltenkt bruk

Indikasjoner for bruk

EM Cranial er tiltenkt å være et intraoperativt bildestyrt lokaliseringssystem for å muliggjøre
minimalt invasiv kirurgi. Det knytter en frihåndssonde, som spores av et magnetisk sensorsystem,
til et virtuelt databildeområde på pasientbildedata som bearbeides av IGS-arbeidsstasjonen.
Systemet indikeres for alle medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan være
hensiktsmessig og der en referanse til en fast anatomisk struktur, for eksempel hodeskallen, et
langt ben eller en ryggvirvel kan identifiseres i forhold til en CT-, CTA-, røntgen-, MR- eller MRA-
basert modell av anatomien.
Prosedyrer inkluderer, men er ikke begrenset til:
• Reseksjon av svulster
• Kraniotomier/kraniektomier
• Transfenoidale prosedyrer
• Hodeskallebasert kirurgi

Brukssted

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

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og
instrumenteringstilbehør.

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

Kontroll av riktighet

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

Tiltenkt bruk
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1.4 Kompatibilitet med medisinske enheter
1.4.1 Brainlab medisinske plattformer og instrumenter

Kompatible Brainlab medisinske plattformer

EM Cranial er kompatibel med:
• Kick EM

Kompatible medisinske instrumenter fra Brainlab

EM Cranial er kompatibel med:
• Klemmer

- Instrumentadapterklemme (str. S/M/L/XL)
- Instrumentadapterklemme for Blakesley-/rektangulære instrumenter
- Instrumentadapterklemme for sylindriske instrumenter

• EM-referansefundament for hodeskalle
• EM-instrumentreferanse
• EM-pasientreferanse
• EM-peker
• EM-registreringspeker
• Pekere med flere spisser:

- Pekerspiss (forskyvning: 30°, lengde: 95 mm, spissende: 70°, 20 mm)
- Pekerspiss (forskyvning: 0°, lengde: 100 mm, spissende: 90°, 20 mm)
- Pekerspiss (forskyvning: 45°, lengde: 115 mm)

• Steriliseringsbrett grunnleggende instrumenter
• Steriliseringsbrett kranie-/ØNH-instrumenter
• Sugerør:

- Suging sinus maxillaris (charr. 8) vevssikker spiss
- Suging sinus maxillaris (charr. 10) vevssikker spiss
- Suging sinus maxillaris (charr. 8) StarLink grensesnitt Frazier-spiss
- Suging sinus maxillaris (charr. 10) StarLink grensesnitt Frazier-spiss
- Suging standard (charr. 8) vevssikker spiss
- Suging standard (charr. 10) vevssikker spiss
- Suging standard (charr. 8) StarLink grensesnitt Frazier-spiss
- Suging standard (charr. 10) StarLink grensesnitt Frazier-spiss

Kick EM er kompatibel med:
• Steril berøringspenn

Andre Brainlab-instrumenter

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

Du må kun benytte instrumenter og reservedeler spesifisert av Brainlab for bruk med EM
Cranial. Bruk av instrumenter/reservedeler som ikke er godkjente kan få følger for det
medisinske utstyrets sikkerhet og/eller effektivitet samt sette pasientens, brukerens og/
eller omgivelsenes sikkerhet i fare.
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1.4.2 Brainlab medisinsk programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

EM Cranial er kompatibel med:
• Content Manager 2.3 / Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 2.0
• Trajectory (Element) 1.0
• Fibertracking 1.0
• SmartBrush 2.1
• DICOM Proxy 2.4

Annen Brainlab-programvare

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

Kun programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med systemet. Kjøring
av ikke-godkjent programvare kan redusere sikkerheten og effektiviteten til
navigasjonssystemet.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.3 Medisinske enheter som ikke leveres av Brainlab

Kompatible medisinske enheter fra andre enn Brainlab

Medisinsk enhet Produsent

Referansemarkører med flermodalitet
IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244 USA

Kick monitordrapering
Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702

Kompatible skanningsenheter som ikke er levert av Brainlab

Medisinsk enhet Modell

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

Se krav gitt i skanneprotokoll fra Brainlab.

Andre enheter som ikke leveres av Brainlab

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

Autorisasjon

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

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

Bare programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med EM Cranial.

Antivirusprogramvare

Brainlab anbefaler at systemet beskyttes med fullstendig oppdatert antivirusprogramvare. Selv om
utstyrets sikkerhet og effektivitet garanteres, må du være klar over at dette kan ha negativ virkning
på systemytelsen, som f.eks. innlasting av pasientdata. Systemets ytelse må verifiseres av
Brainlab support etter at antivirusprogramvare har blitt installert.

For å unngå ytelsestap eller automatisk gjenstart, deaktiver automatiske
oppdateringsinstallasjoner. Du må ikke laste ned eller installere antivirus- eller Windows-
oppdateringer under pasientbehandling.

Se til at oppdatering og andre varslinger fra Windows eller antivirusprogramvare er
deaktivert i løpet av pasientbehandlingen.

Se til at antivirusprogramvaren ikke foretar noen modifiseringer av Brainlab-katalogene.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.5 Opplæring og dokumentasjon
1.5.1 Opplæring

Brainlab-opplæring

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

Support med tilsyn

Før du bruker systemet til kirurgiske operasjoner der datastøttet navigering anses som kritisk, må
du gjennomføre et tilstrekkelig antall fullstendige operasjoner med en Brainlab-prepresentant
tilstede, slik at du får veiledning om nødvendig.

Ansvar

Dette systemet gir utelukkende assistanse til kirurgen, og er ingen erstatning for kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved bruk.

GENERELL INFORMASJON
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1.5.2 Dokumentasjon

Tiltenkt målgruppe

Brukerveiledningen er beregnet på nevrokirurger eller deres assistenter ved bruk av et Brainlab-
navigeringssystem.

Lese brukerveiledninger

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

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over bildeledet navigasjon.
• Beskrivelse av OR-systemoppsett.
• Detaljerte programvareinstruksjoner.

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

Rengjørings, desinfiserings-
og steriliseringsveiledning

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

Brukerveiledning for syste-
met Omfattende informasjon om systemoppsett.

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

Opplæring og dokumentasjon
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2 SYSTEMOPPSETT
2.1 Sette opp systemet

Generell informasjon

Riktig systemoppsett kreves for å aktivere nøyaktig navigasjon. Sett opp systemet slik at det ikke
hindrer kirurgen og posisjoner pasienten forsiktig. Etter at registreringen er fullført, skal pasienten
og EM-feltgeneratoren ikke flyttes.

Forholdsregler

Systemnøyaktighet kan påvirkes av oppsettet. Noen metallobjekter og
radiofrekvenskommunikasjonsutstyr kan forårsake interferens i det elektromagnetiske
feltet, og dette kan påvirke sporingsnøyaktigheten. Verifiser alltid systemets nøyaktighet
for den planlagte prosedyren ved fullføring av oppsett. Kontroller nøyaktigheten til
systemet i ulike romlokasjoner for å verifisere at feltet ikke er forvrengt.

Det elektromagnetiske feltet fra EM-feltgeneratoren kan forstyrres av annet utstyr i
nærheten, hvilket kan føre til økt unøyaktighet av systemet. Ikke bruk aktivt drevne enheter
innenfor navigasjonsvolumet, da disse kan forårsake interferens som påvirker
sporingsnøyaktigheten.

Ikke vikle noen kabler rundt EM-feltgeneratoren, da dette kan gjøre at enheten svikter.

Avstandshensyn

Ikke bruk EM-feltgeneratoren innenfor 200 mm av en installert pacemaker. Det magnetiske
feltet som produseres av EM-feltgeneratoren kan interferere med driften til pacemakeren.

Plasser EM-basestasjonen minst 60 cm fra EM-feltgeneratoren, da dette kan påvirke
sporingsvolumet eller systemets nøyaktighet.

Plasser Kick monitorvogn minst 60 cm fra EM-feltgeneratoren, da dette kan påvirke
sporingsvolumet eller systemets nøyaktighet.

Ikke plasser EM-instrumentkabler innenfor 30 mm på EM-feltgeneratorkabelen. Hvis de
plasseres så nært (spesielt hvis kablene er parallelle i forhold til hverandre), kan EM-
instrumentkabelen bli gjenstand for elektromagnetisk interferens, hvilket fører til redusert
systemnøyaktighet.

SYSTEMOPPSETT

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 EM Cranial Ver. 1.0 21



Paringsfunksjon

Det er mulig å pare Kick-monitoren til en annen monitor (f.eks. Buzz) for ekstra visning av EM
Cranial-programvaren. For mer informasjon se brukerveiledning for systemet, Buzz og
brukerveiledning for programvaren, Content Manager/Patient Selection.
MERK: Paring kan føre til ytelsesproblemer under navigasjon. I så fall, vurder å deaktivere
paringsfunksjonen i programvaren.
 

Slik setter du opp systemet

Trinn

1.

Fest EM-feltgeneratorens posisjoneringsarm ① til operasjonsbordet, slik at EM-feltge-
neratoren vender mot pasientens hode.
Sporingsvolumet starter 5 cm fra den siden av EM-feltgeneratoren som er vendt mot pa-
sientens ansikt og går over til en region med maksimal nøyaktighet.
For å oppnå optimal nøyaktighet skal interessefeltet være 10–35 cm fra frontflaten på
EM-feltgeneratoren.

①

2. Fest systemkablene (for mer informasjon, se i system og teknisk brukerveiledning,
Kick og Kick EM).

Sette opp systemet
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Trinn

3.

Fest EM-basestasjonen til Kick EM-holderen ③ eller til en skinne på operasjonsbordet
④.

③

④

MERK: Avstanden mellom EM-basestasjonen og interessefeltet er begrenset av instru-
mentets kabellengde. Sett opp EM-basestasjonen slik at instrumentene når interessefel-
tet, se til at det finnes tilstrekkelig med slakk ved tilkobling av kablene.
 

4.

Sett opp operasjonsbordet ved behov.
MERK: Hvis du må flytte operasjonbordet etter oppsett av EM-sporingsenhetens kom-
ponenter, flytt det svært forsiktig. Reposisjonering eller skråstilling av operasjonsbordet
kan gjøre at systemkomponentene forskyves ved å trekke i de tilkoblede kablene.
 

Slik bruker du programvarens oppsettsnavigasjon

Programvaren inneholder en oppsettsvideo for å hjelpe deg.

①

②

③

Figur 1 

SYSTEMOPPSETT
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Trinn

1.

Velg Setup Navigation fra arbeidsflyten for å åpne dialogboksen.

2.

Velg avspillingssymbolene for mer informasjon om:
• Posisjonering av feltgenerator ①
• Feste EM-pasientreferanse ②
• Feste EM-pasientreferansens kabel for optimal strekkavlastning ③

3.

Bruk oppsettsopplæringen som veiledning og plasser EM-pasientreferansen på innsiden
av navigasjonsvolumet under registrering og navigasjon. Du kan enten tape EM-pasien-
treferansen direkte på pasientens hode ④ eller feste den til EM-referansefundament
for hodeskalle ⑤.

⑤

④

4.
Form en sløyfe med EM-pasientreferansens kabel og tape den på pasientens hode som
illustrert i programvaren. Fest kabelen for å unngå utilsiktet bevegelse av hodereferansen
på grunn av utilsiktet kabeltrekking.

Sette opp systemet
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2.2 Klargjøre en pasient

Festing av EM-pasientreferanse

For registrering og navigasjon fest EM-pasientreferansen på et stivt område av pasientens hode
i nærheten av interesseregionen uten å dekke til viktige strukturer som er nødvendige for
overflateregistrering. Eksempler på egnede stive områder inkluderer pannen og temporal
beinregion (barber regionen ved behov). Dette gjør at systemet kan spore plasseringen av
pasientens hode gjennom hele prosedyren.
EM-pasientreferanse kan festes ved bruk av en av de følgende to metodene avhengig av
prosedyrens nøyaktighetskrav og pasientens hodeskalleegenskaper:
1. Fest EM-pasientreferansen direkte på huden ved bruk av tape. Pass på å unngå

hudforskyvning på grunn av draperinger, løs hud, hodebevegelse osv. eller
2. Fest en EM-pasientreferanse på EM-referansefundament for hodeskalle. EM-

referansefundament for hodeskalle må festes til hodet ved bruk av en skrue. Hvis fullstendig
tiltrukket, penetrerer skruen 5 mm. Unngå å skru inn i regioner der skallebeinet er mindre enn
5 mm tykt, og unngå å skru på toppen av venøse eller arterielle strukturer. Estimer
hodeskallens tykkelse, kurvatur og kvalitet under planleggingen for å beregne
penetreringsdybden på skruen som skal settes inn. For informasjon om hvordan du fester EM-
referansefundament for hodeskalle, se brukerveiledningen for instrumentet kranium/
ØNH.

Ikke dekk til viktige strukturer som er nødvendige for overflateregistrering med EM-
pasientreferansen.

Tilstrekkelig beintetthet er avgjørende for å feste EM-referansefundament for hodeskalle.
Da pasientens alder eller mulige sykdommer (f.eks. osteoporose) kan redusere
beinmineraltettheten, må planleggingsdata inspiseres før festing av enheten.

Kirurgen må sikre at EM-referansefundament for hodeskalle er montert stivt til et sikkert og
ikke-sensitivt område på pasientens hode. Siden EM-referansefundament for hodeskalle er
festet gjennom et minimalt innsnitt og et mindre trykk påføres, kan festing på kritiske
områder skade pasienten.

Se til å ikke slå borti EM-referansefundament for hodeskalle eller trekke i kabelen. Dette
kan skade pasienten og forårsake unøyaktigheter. Omregistrering kreves hvis
pasientreferansen ble reposisjonert eller utilsiktet flyttet etter registreringen.

Plassering av EM-pasientreferansen

Posisjoner EM-pasientreferansen inne i navigasjonsvolumet med beste sporingsnøyaktighet
(10–35 cm fra EM-feltgeneratoren og sentrert i xy-planet).

Plasser EM-pasientreferansen 10–35 cm fra EM-feltgeneratoren. Plassering av EM-
pasientreferansen for nært eller for langt fra EM-feltgeneratoren kan føre til redusert
nøyaktighet.

EM-pasientreferanse er et svært nøyaktig og sensitivt medisinsk instrument som skal
håndteres med ekstrem forsiktighet. Hvis den faller ned eller skades på annen måte (selv i
oppbevaringsbeholderen), skal funksjonen kontrolleres, eller den skal returneres til
Brainlab for testing, utskifting eller reparasjon.

Steril og usteril registrering

Brainlab anbefaler å bruke den tapede EM-pasientreferansen for steril registrering og å bruke
EM-pasientreferansen festet til EM-referansefundament for hodeskalle for usteril registrering.

SYSTEMOPPSETT
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Elektrisk konduktivitet

Det elektromagnetiske feltet induserer strøm inn i elektrisk ledende deler. Fjern alle
elektrisk ledende gjenstander fra pasienten, f.eks. piercinger.

Posisjoner pasientens hode

②

③

④①

Figur 2 

Nr. Komponent

①
Presentasjon av navigasjonsvolum.
MERK: Instrumenter og referanser skal være inne i denne representasjonen under prose-
dyren.
 

② Kule: Pasientens hoderepresentasjon.

③

Tekst: Hodeposisjonsindikatorer. Det finnes tre indikatorer:
• Grønn: Good position
• Gul: Acceptable position
• Rød: Improve position

④ Velg for hjelp med forvrengning.

MERK: Under nøyaktighetsverifisering vises ikke pasientreferansen og
instrumentrepresentasjonene. I stedet vises avstanden mellom pekerspissen og
referanseverifiseringspunktet.
 

Klargjøre en pasient
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Hodeposisjonsindikatorer

Indikator Forklaring

Pasientens hode er i navigasjonsvolumet i en optimal posi-
sjon.

Pasientens hode er i navigasjonsvolumet i en akseptabel,
men ikke optimal posisjon.

Pasientens hode er i navigasjonsvolumet i en ikke-akseptabel
posisjon. Du må forbedre hodeposisjonen for å være i stand til
å fortsette til neste trinn.

SYSTEMOPPSETT
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Feltforvrengning

①
②

Nr. Komponent

① Pekerrepresentasjon

② Pasientreferanserepresentasjon

Feltforvrengningsindikatorer

For å kontrollere for feltforvrengning, kjør pekeren gjennom hele sporingsvolumet. Hvis noen
feltforvrengningsindikatorer er vist på skjermen, er en feltforvrengning sannsynligvis til stede i
nærheten av eller direkte i feltet.
MERK: For mer informasjon om mulige årsaker til EM-feltforvrengning, se side 32.
 

Indikator Forklaring

Det finnes mindre feltforvrengning som kun påvirker pekeren.

Klargjøre en pasient
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Indikator Forklaring

Det finnes mindre feltforvrengning som påvirker pekeren og
pasientreferansen.

Det finnes en større feltforvrengning. Pekeren og pasientrefe-
ransen kan ikke lenger detekteres.

SYSTEMOPPSETT
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2.3 Sikre EM-sporingsnøyaktighet
2.3.1 Klargjøring

Generell informasjon

EM Cranial gir utelukkende assistanse til kirurgen, og er ingen erstatning for kirurgens erfaring
og/eller ansvar. Likevel, egnet nøyaktighet for EM Cranial-systemet er avgjørende for ytelsen.
Helhetlige navigasjonsfeil med EM Cranial kan være så høy som 3 mm. Bruk kun EM Cranial for
prosedyrer som dette nøyaktighetsnivået er akseptabelt for. Ulike faktorer kan betydelig påvirke
systemets nøyaktighet. Korrekt oppsett og håndtering, samt grundig verifisering av nøyaktighet er
avgjørende for vellykket navigering.
Overholdelse av anbefalingene i dette avsnittet er kritisk for å sikre EM-sporingsnøyaktighet.

Sjekk regelmessig nøyaktigheten til systemet under hele prosedyren.

Bruk av egnede skanninger

Se til at passende pasientskanninger brukes. Ikke bruk forvrengte MR-skanninger til registrering.
Bruk 3D-forvrengningskorrigering for alle skanninger hvis tilgjengelig.
Innhent bildesett som brukes til registrering i henhold til Brainlabs skanneprotokoller.
Mulige feilkilder inkluderer MR–hodetelefoner som trykker inn i huden under skanningen eller
slanger og tape som er festet på pasienten og som endrer hudoverflaten.
For registrering overflateavstemming sammenlign pasientens ansikt med 3D-rekonstruksjonen.
Unngå områder som er forskjellige mellom pasientens faktiske anatomi og 3D–
programvarerekonstruksjonen.

Pasientreferanseposisjon

Posisjoner pasientreferansen på et stivt område, så nært interesseregionen som mulig. Jo
nærmere referansen er montert til den faktiske interesseregionen, desto mer nøyaktig blir
prosedyren.
Se til at referansen er innenfor den mest nøyaktige regionen til navigasjonsvolumet, som ideelt er
plassert foran EM-feltgeneratoren med en avstand på 10–35 cm.

Riktig draperingsprosedyre

Se til å ikke bevege den registrerte pasienten, EM-pasientreferansen eller EM-
hodeskallepasientreferansen under draperingsprosedyren etter registrering, da dette kan føre til
redusert navigasjonsnøyaktighet. Verifiser registreringsnøyaktigheten regelmessig.

Den ikke-invasive EM-pasientreferansen kan flyttes utilsiktet under drapering. Derfor
anbefales det å utføre registrering (enten landemerke eller overflateavstemming) etter
pasientdraperingen eller bruke EM-hodeskallepasientreferansen.

Minimere endringer på pasientfelt og EM-feltgeneratorposisjon

Unngå endringer av pasientens hodeposisjon eller EM-feltgeneratorens posisjon etter
registrering.
Endringer i oppsettet kan føre til redusert navigasjonsnøyaktighet. Før registreringen begynner, se
til at pasienten er i ønsket posisjon for kirurgi.
Hvis det er nødvendig å reposisjonere pasientens hode under kirurgi, verifiser at
systemnøyaktigheten fortsatt er tilstrekkelig, eller gjenta registrering.

Sikre EM-sporingsnøyaktighet
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2.3.2 Nøyaktighet av pasientregistrering

Optimal skannemodalitet og registreringsmetode

For optimal navigasjonsnøyaktighet anbefales det å bruke CT-data i kombinasjon med det
invasive EM-referansefundamentet for hodeskallen, samt å bruke beinskruer som landemerker/
registreringspunkter.

Nøyaktig registrering av overflateavstemming

Under registrering av overflateavstemming innhenter du punkter ved å skyve pekeren over
distinktive overflater og beinstrukturer, slik som nesebroen og sidene av øynene.
Innhent punkter på begge sider av pasientens hode, samtidig som du holder pekerspissen i
kontinuerlig kontakt med pasientens hud. Punktene skal være spredt ut og dekke et så bredt
tilgjengelig område som mulig.
Unngå å innhente punkter på ikke-distinkte områder (f.eks. øyenbryn) eller områder hvor huden er
synlig forskjøvet. Ikke påfør trykk på pekerspissen på pasientens hud, da dette gjør at systemet
innhenter punkter som er dypere enn hudnivå.

Prøv å registrere pasienten i ønsket posisjon for kirurgi. Større endringer i pasientens
hodeposisjon eller feltgeneratorens posisjon etter registrering kan føre til økt unøyaktighet
i navigasjonen. Hvis du trenger å reposisjonere pasientens hode under kirurgi, verifiser at
systemnøyaktigheten fortsatt er bra nok for prosedyren eller gjenta registrering.

Nøyaktig registrering av landemerker

Planlegg punkter slik at de omgir interesseregionen under registrering av landemerker.
Innhent punkter akkurat der de ble planlagt. Hvis et punkt er planlagt på bein, kan det hende at du
må påføre trykk på hudoverflaten for å nå beinet. I motsetning til dette, hvis punktet ble planlagt
på huden, innhent punktet på hudoverflaten og unngå å trykke inn i huden.

Detaljert verifisering etter registrering

For å sikre tilstrekkelig nøyaktighet av pasientregistrering:
• Bekreft i områder hvor ingen punkter ble tatt under registrering.
• Bekreft i flere bredt fordelte områder, f.eks. på begge sider av ansiktet, på toppen av hode og i

eller nær interesseregionen.
• Verifiser følgende landemerker:

- Tragi.
- Inion.
- Bregma.
- Tenner i overkjeven.
- Typiske landemerker inkluderer laterale canthi, nasion eller spina nasalis, men disse kan

vise et for optimistisk resultat når overflatestemming brukes, da disse er svært nære
området der registreringspunktene innhentes.

• Verifiser alltid nøyaktighet ved bruk av landemerker. Rotasjonsfeil kan kun oppdages ved å
bekrefte viktige landemerker som er spredt over hele pasientens hode.

Nøyaktigheten i interesseregionen kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert på
hudens overflate. For å anslå nøyaktigheten i interesseregionen, verifiser på ulike landemerker
som omgir interesseregionen. Når det oppnås tilgang til interesseregionen under den kirurgiske
prosedyren, kontroller at nøyaktigheten er tilstrekkelig i interesseregionen.
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2.3.3 Påvirkninger på EM-feltsporingsnøyaktighet

Påvirkning av metaller

Introdusering av metall (f.eks. kobber, aluminium, messing, jern osv.) eller bærbart/mobilt
radiofrekvenskommunikasjonsutstyr inn i det elektromagnetiske feltet kan forårsake interferens/
forvrengning som vil påvirke sporingsnøyaktigheten. Unngå derfor bruken av unødvendige
metaller. Noen eksempler på interferens i operasjonsrommet inkluderer instrumentbord,
metalldeler eller operasjonsbord, endoskoptårn, retraktorer, operasjonslamper, monitorer,
piercinger eller klokker.
Ta hensyn til at annet medisinsk utstyr kan påvirke systemets nøyaktighet eller systemets
pålitelighet på grunn av elektromagnetiske påvirkninger. Vurder flytting av annet medisinsk utstyr
hvis du møter på vanskeligheter. For eksempel må du kanskje flytte EM-feltgeneratoren bort fra
metalldelene på operasjonsbordet og samtidig holde den nær pasienten (som beskrevet i avsnittet
ovenfor).
Hver gang du bringer et nytt instrument inn i feltet, kontroller nøye nøyaktigheten i hele
navigasjonsvolumet for å verifisere at det ikke finnes noen interferens.

Påvirkning av EM-instrumenter

Se til at EM-instrumenter er i god form og ikke er synlig skadet eller bøyd, da dette kan ha
negativ påvirkning på navigasjonsnøyaktigheten.
Kalibrer instrumentene nøye ved bruk av EM-instrumentreferansen og verifiser
kalibreringsnøyaktigheten på anatomiske landemerker før det kalibrerte instrumentet brukes ved
kirurgi. Ved bytting av EM-instrumentreferansen til et annet instrument, kalibrer alltid det nylig
tilkoblede instrumentet.
Inspiser regelmessig EM-instrumentreferansen for slitasje eller skade for å sikre riktig funksjon.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon.
Kasser EM-instrumenter som har nådd maksimalt antall gjenbehandlingssykluser eller forventet
levetid. Etterpå kan nøyaktigheten ikke garanteres.

Sikre EM-sporingsnøyaktighet
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3 PROGRAMVAREOVERSIKT
3.1 Introduksjon

Generell informasjon

EM Cranial er en berøringsskjermbasert, intraoperativ navigasjonsprogramvare. Plasseringen av
kirurgiske instrumenter i en tre-dimensjonal representasjon lagt over anatomiske bildeserier, som
MR og/eller CT, kan støtte kirurgen under forskjellige kirurgiske intervensjoner.

EM Cranial kan bare brukes for kraniebehandlinger. Ikke bruk programvaren for andre
behandlinger.

EM Cranial bruker skannede bilder av pasienten som innhentes før operasjonen utføres.
Pasientens anatomi kan være forskjellig fra de preoperative bildedataene på grunn av
f.eks. reseksjoner.

Typisk EM Cranial arbeidsflyt

Arbeidsflyt

1. Pasientvalg

2. Oppsett

3. Registrering

4. Navigasjon

PROGRAMVAREOVERSIKT
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3.2 Starte og lukke programvaren
3.2.1 Starte programmet

Hvordan starte programvaren

Trinn

1. Velg EM Cranial fra skjermen for valg av arbeidsflyt.

2. Velg pasienten.

3. Velg bildeserien.

4. Velg Setup Navigation (se side 23).

MERK: For detaljer om valg av pasient og data, se brukerveiledningen for programvaren,
Content Manager/Patient Selection.
 

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

Starte og lukke programvaren
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3.2.2 Lukke programvaren

Riktig avstengning

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

Slik lukker du EM Cranial-programvaren

Trinn

1.
Trykk på hjem-knappen foran på Brainlab-systemet.
Content Manager åpnes.

2.

Velg Export for å eksportere pasientdataene til det valgte lagringsmediumet eller nett-
verkslokasjonen.
MERK: Alle skjermdumper som innhentes under økten åpnes med knappen Screenshot
og lagres når du velger Export.
 

MERK: For detaljer om lagring av pasientdata, se brukerveiledningen for Content Manager/
Patient Selection-programvaren.
 

Hvordan avstenge systemet

Trinn

1. Etter å ha lukket programvaren og lagret pasientdata, fjern alle tilkoblede lagringsmedi-
um.

2. Velg Exit i Content Manager.

3. Velg Shut down.

MERK: For mer informasjon om avstenging av systemet, se Brukerveiledning for systemet.
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3.2.3 Gjenopprette en økt

Generell informasjon

Hvis programvaren avsluttes uventet, kan registreringen fra forrige økt gjenopprettes ved omstart
av programvaren.

Hvordan gjenopprette en økt

Figur 3 

Alternativer

Velg Yes for å gjenopprette tidligere registrering og åpne hovedskjermen.

Velg No for å starte igjen fra pasientvalg.

Bekreft gjenopprettede registreringer nøye før du fortsetter.

Pasientens posisjon

Ikke gjenopprett en registrering hvis pasientens posisjon er endret i forhold til EM-
pasientreferansen eller EM-feltgeneratoren.

Starte og lukke programvaren
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3.3 Valg av data

Generell informasjon

Før EM Cranial starter, bes du om å velge pasientdata i Patient Selection. For mer informasjon,
se Brukerveiledning for programvaren, Content Manager/Patient Selection.
Hvis mer enn én bildeserie er lastet, velger programvaren automatisk den beste bildeserien for
registrering.

Hvordan laste inn pasientdata under økten

①

Figur 4 
Hvis du har startet programvaren EM Cranial uten pasientdata, eller vil laste inn tilleggsdata, trykk
på hjem-knappen i programvaren eller på Brainlab-systemet ① når som helst for å åpne Content
Manager og laste pasientdata.

Image Fusion

Hvis Image Fusion-funksjonen er installert, kan du fusjonere flere bildeserier sammen (f.eks. CT-
og MR-data).

Alternativer

Hvis pasientdataene inneholder bildeserier som ikke er fusjonert ennå, velg hjem-knappen for å
få tilgang til Image Fusion-programvaren.
Når fusjon er fullført, velg Proceed.

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

Slik byttes vist bildeserie med fusjonerte bilder

Hvis du har fusjonerte bilder, er det mulig å bytte det viste bildesettet.
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Figur 5 

Trinn

1. For å bytte til en annen lastet bildeserie velg ikonet Data.

2. Velg ønsket bildesett.

MERK: For å laste flere bildeserier trykk på hjem-knappen for å gå tilbake til Patient Selection,
og velg ytterligere pasientdata.
 

Valg av data
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3.4 Sporingssystem
3.4.1 Indikatorer for navigasjonsvolum

Generell informasjon

For vellykket registrering og navigasjon må instrumentene være inne i navigasjonsvolumet.
Bruk indikatorer for navigasjonsvolum for å sjekke om et instrument eller referanse er innenfor
navigasjonsvolumet, med tilstrekkelig nøyaktighet, samt om det er en eventuell interferens (f.eks.
på grunn av metaller, en debriderenhet eller en annen feltgenerator).

Representasjon

Indikator Forklaring

Pekeren/instrumentet eller pasientreferansen er i navigasjonsvolumet uten
noen påvist interferens.

Pekeren/instrumentet eller pasientreferansen er i navigasjonsvolumet, men
sporingsnøyaktigheten er lav på grunn av:
• Interferens (se side 32).
• Instrument- eller pasientreferansen er ikke plassert i midten av navigasjons-

volumet. Ideelt skal instrumenter sentreres i navigasjonsfeltet og ikke plas-
seres innenfor de ytre grensene.

Pekeren/instrumentet eller pasientreferansen er i navigasjonsvolumet, men
sporingsnøyaktigheten er utilstrekkelig.

Pekeren/instrumentet eller pasientreferansen er ikke tilkoblet eller tilkoblet,
men ikke lokalisert innenfor navigasjonsvolumet.
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3.4.2 Spore instrumenter

Sporingsprioritet

Programvaren oppdaterer navigeringsvisningene basert på instrumentets posisjon med høyeste
prioritet. Instrumenter med lavere prioritet vises men brukes som standard ikke for å oppdatere
visningene.
Instrumenter i midten av sporingsvolumet har en høyere prioritet enn instrumenter som er plassert
ved grensene til sporingsvolumet. For instrumenter som er plassert i midten, gjelder følgende
prioriteter:
1. EM-peker
2. EM-registreringspeker
3. EM-instrumentreferanse
MERK: For å oppdatere navigasjonsvisningene til posisjonen til et lavere prioritert instrument,
fjern instrumentene med høyere prioritering fra navigasjonsvolumet.
 

Sporingslatenser

Sjekk for sporingslatens ved å sammenligne bevegelsen av instrumenter på skjermen med det
faktiske instrumentet.

Informasjonen i navigasjonsskjermen kan være forsinket sammenlignet med det faktiske
sporede instrumentet. Hvis navigasjonsdisplayet er tregt, hold synlige data på et minimum.

Sporingssystem
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3.4.3 Mulige feilmeldinger

Feilmeldinger

Hvis de følgende meldingene vises ved oppstart av eller under navigasjon med systemet, følg
instruksjonene i meldingen eller ta kontakt med Brainlab support.

Vist melding Forklaring

EM-feltgenerator er ikke tilkoblet, eller en feil
har oppstått.

Sporingssystemet er ikke tilgjengelig og vil til-
bakestilles automatisk.
Navigasjonssystemet fortsetter å kjøre.
MERK: Det er kun sporingssystemet som til-
bakestilles, ikke programvaren. Det er ikke
noe datatap eller noen arbeidsflytfremskritt.
 

Gjentatt feil i EM-feltgeneratoren eller EM-
basestasjonen på grunn av en tilkoblingsfeil.
• Kontroller først at EM-feltgeneratoren og

EM-basestasjonen er riktig tilkoblet.
• Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med Brain-

lab support.

Feil på et instrument eller dets tilkobling til
EM-basestasjonen.
• Kontroller først at instrumentet er riktig kob-

let til EM-basestasjonen.
• Koble fra instrumentet og koble det til igjen.
• Koble til et annet instrument. Hvis ingen feil

oppstår, fortsett med prosedyren.
• Hvis feilen vedvarer, ta kontakt med Brain-

lab support.
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3.5 Pasientregistrering

Generell informasjon

Med pasientregistrering kan programvaren kartlegge pasientens preoperative bildedata til den
fysiske anatomien av pasientens hode.

Programvaren bruker preoperative skannebilder av pasienten. Pasientens faktiske anatomi
kan være forskjellig fra de preoperative bildedataene på grunn av f.eks. reseksjoner. Se til
at pasientens anatomi for registrering og navigasjon er den samme som den som vises i
bildeserien.

Registreringsmetoder

Metode Forklaring

Overflateavstemming Innhent pasientens hudoverflate.

Registrering av landemer-
ker

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

Gjenopprette en registrering

Hvis programvaren avsluttes uventet, kan registreringen fra forrige økt gjenopprettes (se side 36).

Pasientregistrering
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4 REGISTRERING AV
OVERFLATEAVSTEMMING

4.1 Introduksjon til registrering av
overflateavstemming

Generell informasjon

Med registrering av overflateavstemming innhenter du spesifikke overflater på pasientens hode
ved bruk av EM-peker eller EM-registreringspeker.
Programvaren bruker en algoritme for overflateavstemming som passer til pasientens anatomi, på
de preoperative CT/MR-bildene. Bare anatomiske overflatepunkter inkludert i CT/MR-bildesett kan
innhentes og brukes til algoritmen for overflateavstemming. Ikke innhent punkter i områder som
ikke er stive i sammenligning med CT- eller MR-skanning (f.eks. rundt haken).
En fordel med registrering av overflateavstemming er at CT-/MR-markører ikke er nødvendige.

Krav til bildesett

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

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

MERK: Skann kun de anatomiske regionene som skal inkluderes i bildeserien for registrering av
overflateavstemming. Se Brainlabs skanneprotokoll for informasjon om egnede bildeserier.
 

MERK: Det er mer sannsynlig at registrering av overflateavstemming mislykkes hvis det brukes
med rotasjonsangiograf, C-arm eller DVT-bildesett. Det er anbefalt å utføre registrering av
overflateavstemming i MR- eller CT-bildesett først, og deretter bruke automatisk bildefusjon til å
fusjonere andre bildetyper.
 

Valg av bildesett

Du kan velge et annet bildesett hvis du ikke vil foreta registrering ved hjelp av bildesettet som er
valgt av programvaren under Data (se side 37).
MERK: Eventuelle tidligere registreringer går tapt hvis du velger et nytt bildesett.
 

Oversikt over arbeidsflyt

Programvaren veileder deg gjennom registrering basert på anatomiske landemerker.

Arbeidsflyt Se

1. Verifiser overflaten av 3D-rekonstruksjonen. Side 45

REGISTRERING AV OVERFLATEAVSTEMMING
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Arbeidsflyt Se

2. Innhent tre anatomiske landemerker i henhold til veiledningen i programva-
ren. Side 47

3. Innhent overflateavstemmingspunkter med EM-peker eller EM-registre-
ringspeker. Side 46

4. Verifiser registreringsnøyaktigheten. Side 50

Hvordan aktivere

Trinn

1. Velg Done i oppsettskjermen.

2. Skjermen Surface Matching Registration åpnes automatisk som standard.

Pasientregistreringsskjermen

Programvaren velger automatisk det beste bildesettet for registrering. Ved behov kan du bytte til
et annet lastet bildesett under Data.
En 3D-rekonstruksjon av bildesettet vises i skjermen Patient Registration.

③

① ②

Figur 6 

Nr. Komponent

① 3D-rekonstruksjon basert på bildesettet. Bruk denne rekonstruksjonen til å verifisere over-
flaten.

②

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

③ Velg Start Over for å starte registreringen på nytt fra begynnelsen.

Introduksjon til registrering av overflateavstemming
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Verifisere 3D-overflaten

Før du starter registrering, undersøk overflaten av 3D-rekonstruksjonen for å avgjøre om den er
egnet for registrering av overflateavstemming.
Kontroller at:
• Ansikstoverflaten er klart synlig.
• Hudens overflate er glatt uten rifter eller større artefakter.
• 3D-rekonstruksjonen ligner pasienten.
• Slanger, tape og andre enheter som kan ha forandret utseendet av ansiktet etter skanningen

identifiseres.
MERK: Vær oppmerksom på at det kan ha oppstått hudforskyvning under skanning på grunn av
enheten som holder pasienten festet.
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4.2 Registrering av peker

Steril og usteril registrering

① ②
Figur 7 

For steril registrering, bruk EM-peker ① og for usteril registrering bruk EM-registreringspeker ②.

EM-registreringspeker må ikke brukes på pasientens øyne.

EM-pekerne er ikke beregnet til bruk i et MR-miljø. Ikke utsett enheten for noe
høymagnetisk felt, for eksempel ved magnetisk resonanstomografi (i en MR-skanner), da
det er fare for at enheten kan bli magnetisert. Sporing av en magnetisert enhet kan føre til
feilnavigasjon og mulig personskade.

Før du starter

Bruk kun EM-pekeren og EM-registreringspekeren i kombinasjon med enheter som allerede
ble frigitt av Brainlab til bruk med Brainlabs EM-navigasjonssystem.

Les nøye gjennom kapitlene om EM-pekeren og EM-registreringspekeren i
brukerveiledningen for instrumentet, Cranial/ØNH. Bruk kun pekerne som spesifisert i
denne brukerveiledningen for programvaren og brukerveiledningen for instrumentet,
Cranial/ØNH.

Verifiser at pekeren du bruker fungerer riktig ved å kontrollere nøyaktigheten (se side 72).

EM-pekerne er høyst nøyaktige og sensitive medisinske instrumenter. Hvis en peker faller
ned (selv om det er i oppbevaringsbeholderen), verifiser kalibreringsnøyaktigheten som
beskrevet eller kontakt Brainlab for å få informasjon om hvordan du skal fortsette.

Ikke eksponer EM-pekeren for røntgenstråling, ettersom dette kan skade enheten.

Egnede områder for punkttaking

• Ikke bruk pekerne på bløtvev som kan forskyves (f.eks. løs hud).
• For å sikre optimal nøyaktighet, innhent punkter på begge sider av pasientens ansikt.
• Vanligvis er beinstrukturer med en overflate som ikke endres under narkose, egnet for

punkttaking.
MERK: Kjevebenet er ikke en akseptabel beinstruktur for punkttaking, da posisjonen kan flytte seg
i forhold til pasientreferansen.
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4.3 Utføre registrering av overflateavstemming

Før du starter

Unngå å innhente punkter i områder der pasientens anatomi kan være forskjellig fra
bildesettet (f.eks. hovne områder i ansiktet eller forskyvning av huden på grunn av en
annen pasientposisjon). Dette kan føre til feil registrering og navigasjon.

Slik innhenter du de første punktene

Figur 8 
Fire registreringspunkter er identifisert av programvaren i en definert rekkefølge:
• Canthus lateralis høyre
• Nasion
• Canthus lateralis venstre
• Inion

Tre av disse punktene må innhentes. Hvis ett av punktene ikke er tilgjengelig på grunn av
pasientens posisjonering, trykk på Skip Point for å gå videre til neste punkt.
MERK: For å starte registreringen på nytt, fra begynnelsen, velg Start Over. Alle punkter som
allerede er innhentet, vil bli slettet.
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Hvordan innhente hudoverflatepunkter

①

②

③

Figur 9 

Trinn

1. Hold pekeren inne i navigasjonsvolumet.

2.

Hold forsiktig EM-pekeren mot pasientens hud i det grønne interesseområdet ②.
MERK: Vinkle pekeren mellom 40°og 60° i forhold til hudoverflaten for å sikre nøyaktig re-
gistrering.
 

3.

Trykk på pekerkontrollknappen for å begynne punktopptaket. Hold kontrollknappen trykket
mens du skyver pekerspissen langs det grønne området og holder konstant kontakt med
pasientens hud.
Det anbefales også å innhente punkter fra øvre del av pannen hvis området ikke er dra-
pert under registreringen.
MERK: Hvis pekerspissen mister kontakten med pasientens hud, trykk på Start Over ③
for å starte hudoverflateopptaket på nytt.
 

4.
En fremdriftssøyle ① og et hørbart signal indikerer når punkter innhentes.
MERK: Programmet avgir en høyere tone når fremdriftssøylen kommer midtveis.
 

5.
Når punkttaking er fullført, fortsetter programmet til verifisering.
Bekreft nøyaktigheten av registreringen i skjermen som åpnes (se side 50).

Under punktopptak, hold pekerspissen i kontinuerlig kontakt med pasientens hud. Ikke
påfør trykk med pekerspissen på pasientens hud, da dette gjør at systemet innhenter
punkter som er dypere enn hudnivå.

For raskt opptak av punkter under registrering kan forårsake unøyaktigheter.

Hvordan sette hudoverflateopptak på pause

Trinn

Frigi pekerkontrollknappen for å sette hudoverflateopptaket på pause.
For å starte opptaket på nytt, trykk på pekerkontrollknappen om igjen.

Utføre registrering av overflateavstemming
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4.4 Registreringsnøyaktighet ved
overflateavstemming

4.4.1 Navigasjonsnøyaktighet

Mulige årsaker til redusert navigasjonsnøyaktighet

For å sikre tilstrekkelig nøyaktighet, må bildesettet (f.eks. CT, MR) være egnet for
stereotaktiske navigasjonsprosedyrer. Skann pasienten som beskrevet i Brainlabs
skanneprotokoll.

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

Verifiser nøyaktighet i områder nær interesseregionen, da navigasjonsnøyaktigheten kan
være kompromittert på grunn av feilpropagering.

Nøyaktigheten kan variere innenfor sporingsvolumet, avhengig av avstanden mellom
instrumentet og EM-feltgeneratoren.

REGISTRERING AV OVERFLATEAVSTEMMING
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4.4.2 Verifiser registreringsnøyaktighet

Hvordan verifisere registreringsnøyaktigheten

Når registreringen er fullført, åpnes skjermen for registreringsverifisering.

Figur 10 

Trinn

1.
Hold pekeren til kjente anatomiske landemerker (f.eks. nasion, de fleste laterale orbitale
punktene) og bekreft at posisjonen på pekeren som vises i bildevisningene tilsvarer det
faktiske punktet på pasientens anatomi.

2.

Hold pekeren mot forskjellige punkter på pasientens hodeskalle og verifiser at vist av-
stand fra den virtuelle pekerspissen til pasientens hud tilsvarer den faktiske pekerposisjo-
nen.
MERK: Avstandsmåling vises når pekerspissen er innenfor 8 mm av den kalkulerte over-
flaten.
 

Verifiser nøyaktigheten ved flere anatomiske landemerker, spesielt i interesseregionen, da
den kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert på hudens overflate. Hvis ikke
interesseregionen er tilgjengelig, bekreft områder som ligger så nær interesseregionen
som mulig.

Forbedringsalternativer

Basert på visuell verifisering, gå frem som følger:

Alternativer

Hvis den bekreftede registreringen er akseptabel, velg Yes.
Navigasjonen begynner.

Registreringsnøyaktighet ved overflateavstemming
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Alternativer

Hvis den bekreftede registreringen er uakseptabel, velg No.
Dialogboksen Improvement Options åpnes:

• More Points: Innhent 10 ekstra overflatepunkter. Alle overflatepunkter som er innhentet tidli-
gere beholdes, og tas med i beregningen.

• Start Over: Start registreringen på nytt.
• Landmark: Bytt til registrering av landemerke.

MERK: Hvis et betydelig avvik påvises under visuell verifisering, anbefales det å velge No og/eller
kontrollere pekerens nøyaktighet.
 

Veksle løsninger (frivillig)

Hvis du modifiserte en registrering, kan du veksle mellom den modifiserte og den tidligere
registreringen for å sammenligne dem.

Trinn

1. Velg Last Solution for å veksle mellom den modifiserte registreringen og forrige registre-
ring.

2. Gjennomgå både den modifiserte registreringen og den tidligere registreringen ved å hol-
de pekeren på anatomiske landemerker og kontrollere den viste avstandsmålingen.

3.

Hvis en av løsningene er akseptabel, velg Yes for å bekrefte nøyaktigheten av registrerin-
gen som er valgt.
Hvis begge registreringsresultatene er uakseptable, forbedre registreringen ved å innhen-
te flere punkter eller starte registreringen på nytt.

REGISTRERING AV OVERFLATEAVSTEMMING
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Hvis en avstemming ikke finnes

Hvis det ikke er mulig å finne noen avstemming etter å ha innhentet flere punkter, åpnes
tilsvarende dialogboks:

Figur 11 

Alternativer

For å innhente ekstra punkter velg More Points.
Dialogboksen for registrering åpnes.

For å starte registreringen på nytt, velg Start Over.
Alle punkter som allerede er innhentet, slettes.

For å bytte til registrering av landemerke, velg Landmark.

Kontroller pekerens nøyaktighet i referanseverifiseringspunktet som beskrevet på side 72.

Registreringsnøyaktighet ved overflateavstemming
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5 REGISTRERING AV
LANDEMERKER

5.1 Introduksjon til registrering av landemerker

Generell informasjon

Registrering av landemerker bruker en paret punktmatchingteknikk.
Først kan du planlegge registreringspunkter i det preoperative bildesettet, med eller uten bruk av
referansemarkører. Når du innhenter de samme punktene på pasientens anatomi. Programvaren
korrelerer bildesettet med den aktuelle pasientanatomien.
MERK: For detaljert informasjon om plassering av referansemarkører på pasienten, se
produsentens brukerveiledning.
 

Oversikt over arbeidsflyt

Arbeidsflyt Se

1. Hvis det ikke er din standard registreringsmetode, bytt til landemerkeregi-
strering. Side 53

2. Planlegg registreringspunkter. Side 55

3. Registrer punkter i den rekkefølgen som er definert av programvaren. Side 59

4. Verifiser registreringsnøyaktigheten. Side 62

Hvordan aktivere landemerkeregistrering

Hvis programvareversjonen inkluderer Surface Matching Registration, er denne stilt som
standard registreringsmetode. Etter programvareoppstart må du manuelt velge Landmark
Registration fra nedtrekksmenyen på registreringsskjermen.

Figur 12 

Trinn

1. Velg Surface Match i menylinjen.

2.
I rullegardinmenyen velger du Landmark.
MERK: Hvis mer enn ett bildesett ble valgt, laster programvaren automatisk det beste bil-
desettet for registrering.
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5.2 Registrering av peker

Registreringspunkter

Ved bruk av pekeren til registrering av landemerker avhenger registreringsteknikken av typen
punkt som skal registreres.

Registreringspunkt Teknikk

Referansemarkører

Plasser pekerspissen i midten av hver Multi-Modality Donut-registre-
ringsmarkør, se til at spissen berører huden, trykk deretter på pe-
kerknappen.
MERK: Ikke påfør trykk på huden, da punktet skal innhentes på hudens
overflate.
 

Landemerker
Hold pekerspissen til landemerket, trykk deretter på knappen.
MERK: Ikke påfør trykk på huden, da punktet skal innhentes på hudens
overflate.
 

Benete landemerker

Trykk forsiktig pekerspissen inntil det benete landemerket nås, trykk der-
etter på knappen.
MERK: Uten å skade pasienten, påfør tilstrekkelig trykk, slik at punktet
innhentes på beinet og ikke på hudoverflaten.
 

Slik unngår du hudforskyvning

Når du registrerer landemerker, hold pekeren vinkelrett mot landemerket. Da unngås utilsiktet
hudutskifting som skyldes instrumentets kraft.

Planlegg registreringspunkter der hudsforskyvning sannsynligvis ikke oppstår.

EM-pekersikkerhet

Når du bruker pekeren for registrering, pass på at spissen ikke skader pasienten. Blodkar,
øyne og andre følsomme områder er ikke egnet for registrering av landemerker.

Bruk av referansemarkører

Minst fire landemerker kreves til registrering. Ved bruk av referansemarkører anbefales det å feste
seks eller sju markører til pasienten for å sikre et tilstrekkelig antall landemerker i tilfelle markører
faller av.

Pasienten skal ikke fjerne referansemarkørene. Ikke etterlat små barn eller desorienterte
pasienter med påsatte referansemarkører uten tilsyn for å unngå risiko for å svelge
markører.

Registrering av peker
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5.3 Planlegge registreringspunkter
5.3.1 Registreringspunkter

Optimal registreringspunktposisjonering

For å oppnå en optimal registrering av referansemarkører eller landemerker:
• Spre referansemarkør/landemerkeposisjonene rundt hodet, så vidt fordelt som mulig.
• Unngå å plassere referansemarkører/landemerker i en symmetrisk struktur, f.eks. i en rad eller

en regelmessig form.
• Unngå områder med løs hud.
• Referansemarkør/landemerkeposisjoner skal omgi interesseregionen.

Typer planlegging av registreringspunkter

I planlegging av registreringspunkter kan du:
• Planlegge landemerker: anatomiske eller kunstige (f.eks. støtter, implanterte skruer osv.).
• Planlegg referansemarkører som er synlige i bildesettet.

Alle registreringspunkter som planlegges i navigasjonsprogramvaren, vises i oransje på
skjermbildet.

REGISTRERING AV LANDEMERKER
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5.3.2 Punktplanlegging

Generell informasjon

Dette avsnittet beskriver hvordan du manuelt planlegger registreringspunkter (referansemarkører
eller landemerker).
Punktplanleggingsskjermen åpnes når du aktiverer Landmark-registrering og ber deg om å
planlegge punkter.

Skjermlayout

③

②

④

① ⑤

⑥

⑦

Figur 13 

Nr. Komponent Forklaring

① 3D-modell Legg til registreringspunktene manuelt ved å trykke på 3D-model-
len.

②

Axial (aksiale), Coro-
nal (koronale) og
Sagittal (sagittale)
visninger (ACS)

Reposisjoner nøye de planlagte punktene ved å dra sirkeltrådkor-
set i ACS-visningene.

③ Data
Hvis mer en én data-/bildeserie er tilgjengelig, trykk på denne
knappen for å velge datasettet du ønsker å bruke til landemerkere-
gistrering.

④ Zoom Zoom inn på registreringspunktene ved å skyve søylen eller trykke
på minus- eller plussymbolene.

⑤ Delete Slett punkter ved å velge punktet og trykke på X ved siden av det.

⑥ Punktliste Liste over planlagte punkter.

⑦ Registration

• Aktiv hvis fire eller flere punkter er definert.
• Åpner Registration-skjermen og legger inn de planlagte punkte-

ne.
MERK: Ikke planlegg punkter for nære hverandre eller i en rad, da
registreringen ikke blir nøyaktig. Du vil ikke få tillatelse til å fortset-
te.
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5.3.3 Planlegge referansemarkører

Generell informasjon

Denne delen beskriver hvordan du manuelt planlegger registreringspunkter ved bruk av
halvautomatisk deteksjon av referansemarkør.

Hvordan legge til referansemarkører ved hjelp av halvautomatisk deteksjon

Trykk direkte på 3D-visningen for å aktivere den halv-automatiske deteksjonsfunksjonen. Når du
trykker på en markør i visningen, plasseres registreringspunktet akkurat i midten.
MERK: Den halvautomatiske deteksjonen kan bare brukes med kompatible referansemarkører (se
side 17).
 

Trinn

1.

I punktplanleggingsskjermen, trykk på en referansemarkør i 3D-visning.
3D-modellen roterer inntil referansemarkøren er i fronten.
MERK: Ved behov dra 3D-visningen for å foreta justeringer på 3D-modellrotasjonen.
 

2.
Trykk på referansemarkøren.
Et registreringspunkt (indikert av en sirkel) plasseres midt i referansemarkøren.

3.

Innenfor ACS-visningene, se til at registreringspunktet er plassert i
midten av referansemarkøren.
Bruk zoom til å verifisere at registreringspunktet har blitt plassert rik-
tig.

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

Neste trinn

Trinn

Trykk på Registration.
Programvaren ber deg om å registrere punktene.
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5.3.4 Flere funksjoner for punktplanlegging

Slik velges punkter

Trinn

Trykk på ønsket punkt på 3D-modellen eller i punktlisten.
Punktet er fremhevet i listen og vises fylt i visningene.

Hvordan flytte på punkter

Trinn

1. Velg det ønskede punktet.

2. I ACS-visningene, dra sirkeltrådkorset til akkurat ønsket lokasjon av registreringspunktet.

Hvordan slette punkter

Trinn

Trykk på X i punktlisten ved siden av punktet du ønsker å slette.

Planlegge registreringspunkter
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5.4 Utføre landemerkeregistrering

Generell informasjon

Punkter må registreres i den rekkefølgen som er definert av programvaren.

Verifiser pekernøyaktigheten hvis pekeren faller ned, før du fortsetter med navigasjon.

Visuelle programvaresymboler

Punkter for registrering er opplistet i programvaren. Ved siden av hvert punkt vil et ikon indikere
om punktet er registrert.

Figur 14 

Ikon Indikasjon

Avkryssingsmerke Punktet er registrert.

Lydsignaler fra programvaren

Programvaren avgir en pipelyd hver gang du registrerer et punkt.
Hvis du prøver å registrere punktet mer én gang, avgir programmet en mer lavfrekvent tone.
Punktet registreres ikke på nytt.

Hvordan registrere punkter

①

Figur 15 

Trinn

1.

Bruk EM-pekeren eller EM-registreringspekeren til å registrere punkter sekvensielt,
som angitt av programvaren.
MERK: Hvis en markør/et landemerke ikke er tilgjengelig, f.eks. på grunn av den kirurgi-
ske settingen, kan du hoppe over et punkt ved å velge neste punkt i punktlisten ①.
 

REGISTRERING AV LANDEMERKER
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Trinn

2.
• Registrer minst fire punkter, velg deretter Verification eller
• Registrer alle punkter på listen. Programvaren går videre til verifisering.

3. Verifiser registreringens nøyaktighet i dialogboksen som åpnes.

Slik legger du til punkter

Trinn

For å planlegge ekstra punkter velg Back.
Skjermen Planning Points åpnes.

Hvordan gjenta registrering

Trinn

For å gjenta registrering av et punkt, velg punktet fra punktlisten ① og innhent det på nytt.

Utføre landemerkeregistrering
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5.5 Nøyaktighet av landemerkeregistrering
5.5.1 Navigasjonsnøyaktighet

Mulige årsaker til redusert navigasjonsnøyaktighet

For å sikre tilstrekkelig nøyaktighet, må bildeserien være egnet for stereotaktiske
navigeringsprosedyrer, og 3D-riktighet må sikres. Skann pasienten som beskrevet i
Brainlabs skanneprotokoll.

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

Verifiser nøyaktigheten på andre områder enn i nærheten av registrerte landemerker. På
grunn av feiloverføring vær oppmerksom på at navigasjonsnøyaktigheten kan reduseres
på andre områder enn registrerte landemerker og områder der nøyaktigheten ble verifisert.

REGISTRERING AV LANDEMERKER
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5.5.2 Verifiser registreringsnøyaktighet

Hvordan verifisere registreringsnøyaktigheten

Når registreringen er fullført, åpnes skjermen for registreringsverifisering.

Figur 16 

Trinn

1.
Hold pekeren til kjente anatomiske landemerker i interesseregionen (f.eks. nasion, de fle-
ste laterale orbitale punktene) og bekreft at posisjonen på pekeren som vises i bildevis-
ningene tilsvarer det faktiske punktet på pasientens anatomi.

2.

Hold pekeren mot forskjellige punkter på pasientens hodeskalle og verifiser at vist av-
stand fra den virtuelle pekerspissen til pasientens hud tilsvarer den faktiske pekerposisjo-
nen.
MERK: Avstandsmåling vises når pekerspissen er innenfor 8 mm fra den kalkulerte over-
flaten.
 

Verifiser nøyaktigheten ved flere anatomiske landemerker, spesielt i interesseregionen, da
den kan være forskjellig fra nøyaktigheten som er verifisert på hudens overflate. Hvis ikke
interesseregionen er tilgjengelig, bekreft områder som ligger så nær interesseregionen
som mulig.

Neste trinn

Basert på visuell verifisering, gå frem som følger:

Alternativer

Hvis den verifiserte registreringen er akseptabel, trykker du på Yes.
Navigasjonen begynner.

Nøyaktighet av landemerkeregistrering
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Alternativer

Hvis den verifiserte registreringen er uakseptabel, trykker du på No. Dialogboksen Improve-
ment Options åpnes:

Deretter kan du:
• Planlegge ekstra punkter eller modifisere eksisterende planlagte punkter.
• Innhent tidligere planlagte punkter på nytt.
• Bytt til registrering av overflateavstemming.

Hvis det ikke er mulig å finne registreringen

Hvis det ikke er mulig å finne noen registrering på grunn av utilstrekkelig nøyaktighet, åpnes
tilsvarende dialogboks:

Figur 17 

Alternativer

For å justere, legge til eller fjerne punkter velg Plan Points.
Skjermen Punktplanlegging åpnes (se side 56).

Velg Re-Acquire for å gjenta registreringen.

For å avslutte landemerkeregistrering og gjenta registrering av overflateavstemming, velg Surf-
ace Match.
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6 NAVIGASJONS-
FUNKSJONER

6.1 Konfigurere navigasjonsvisninger

Generell informasjon

Etter fullføring av registreringsverifiseringen viser navigasjonsskjermbildet pasientens anatomiske
informasjon i en 3D-modell, samt aksiale, koronale og sagittale visninger (ACS).
Hvis en videokilde er tilkoblet navigasjonssystemet, vises videoinnholdet i stedet for en 3D-
modell.

Figur 18 

Layoutfanen

Velg layoutfanen ① for å velge mellom tre ulike layoutvisninger.

NAVIGASJONSFUNKSJONER
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①

Figur 19 

Bildekvalitet

Navigasjonsvisinger viser datarekonstruksjoner. Disse bildene interpoleres og kan derfor
synes å ha en annen eller en høyere oppløsning enn den opprinnelige bildeserien.
Informasjon fra tilstøtende planer kan vises i gjeldende rekonstruksjonsplan. Aksiale,
koronale og sagittale rekonstruksjoner kan også være forskjellige fra den virkelige aksiale,
koronale og sagittale bilderetningen på grunn av pasientens posisjon i skanneren eller en
manipulert bildeinnretting.

I samsvar med DIN 6868 er navigasjonsvisningene ikke egnet for diagnostisk bruk, da de
kan fremstå som forvrengt. Farger kalibreres ikke, og bildeoppløsning er utilstrekkelig for
diagnostisk bruk. Fargebildeinjeksjon fra eksterne enheter kan vise objektene i en annen
farge, som sett på navigeringsskjermbildet. Det er anbefalt å bruke kontekstinformasjon
(f.eks. størrelse og posisjon) for å identifisere objekter.
Hvis det vises en bildeserie som inneholder et brutt bildesnitt, vises tilsvarende melding.

Videoforsinkelse

Visningen av videobilder kan forsinkes hvis systemets fulle kapasitet brukes.
Det anbefales å vise videobilder på en separat, ekstra monitor, spesielt for kritiske intervensjoner.

3D-visningsrestriksjoner

Romslig og dybdemessig oppfatning er begrenset ved bruk av 3D-visninger. Navigering
kun ved bruk av volumgjengivelsesvisninger kan føre til feiltolkning i noen tilfeller. Bekreft
kritiske avgjørelser i 2D-rekonstruksjonsvisninger først.

Instrumentdisplay

Når det navigerte instrumentet er i navigasjonsvolumet, vises fremstillingen av instrumentet i
navigasjonsvisningene.

Konfigurere navigasjonsvisninger
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① ② 

Figur 20 

Nr. Komponent

① Trådkorset viser spissen på instrumentet.

②
Når pekeren eller det navigerte instrumentet er på linje med visningen (instrumentaksen
ligger i bildeplanet), vises en forlengelse av instrumentet. Forlengelsen vises i 2D- og 3D-
inlinevisninger.

Bildemerking

Avhengig av bildet som vises, merkes visninger med bilderetningen:

Etikett Retning

A Anterior

P Posterior

L Venstre

R Høyre

H Hode

F Fot

Retning av bildeserie

Standard bildeorientering er ryggleie, fra hode til føtter.
For mer informasjon om redigering av bildeorienteringsmerking, se DICOM Viewer
brukerveiledning for programvare.
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6.2 Generelle funksjoner
6.2.1 Fjernalternativer

Slik bruker du fjernalternativene fra pekeren

I navigasjonsmodusen kan du bruke fjernalternativet ved å trykke på knappen på pekeren til å
velge blant Freeze View, Screenshot (se side 68) eller New Trajectory (se side 70).
Et langt klikk åpner fjernmenyen, og et kort klikk veksler mellom alternativene. Bruk et langt klikk
for å velge ønsket alternativ og et kort klikk til å aktivere funksjonen etter at den er valgt.

Figur 21 

Freeze View

Med Freeze View-funksjonen kan du fryse de viste snittene og rekonstruksjonene. Du kan
fortsette å navigere instrumentet, mens snitt og rekonstruksjoner fortsatt er frosne.

Skjermdump

Skjermdumper lagres på pasienten og kan eksporteres til et eksternt lagringsmedium eller
nettverkslokasjon via Content Manager.
MERK: Skjermdumper kan også vises i nyere Brainlab-programvareversjoner (f.eks. DICOM
Viewer), så lenge de aktuelle pasientdataene er lastet inn.
 

Navnet på pasienten vises på hver skjermdump. For å ivareta pasientens konfidensialitet,
begrenser du tilgangen til skjermdumper til relevant medisinsk personale.
Ta kontakt med Brainlab support for mer informasjon om hvordan systemet kan konfigureres slik
at pasientinformasjonen ikke vises på skjermdumpene.

Ny bane

New Trajectory brukes for å opprette en bane i bildesettet.

Generelle funksjoner
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6.2.2 Auto-Zoom

Slik bruker du Auto-Zoom

Auto-Zoom-funksjonen fordobler zoomfaktoren til de viste bildene når det navigerte instrumentet
holdes rolig i samme posisjon. Zoom-faktoren blir værende så lenge instrumentet navigeres
langsomt.
Hvis instrumentet flyttes hurtig eller fjernes fra navigasjonsvolumet, går zoomfaktoren tilbake til
standard.

NAVIGASJONSFUNKSJONER
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6.3 Banefunksjoner

Generell informasjon

Med funksjonen Trajectory kan du:
• Administrere baner som er forhåndsplanlagt i iPlan eller Cranial Trajectory Planning
• Opprette og administrere baner intraoperativt

Slik modifiserer du baneinformasjon

Under Selected Data modifiser banen slik som beskrevet nedenfor.

Figur 22 

Slik gjør du opptak av en bane

Posisjoner pekeren i ønsket retning og trykk på knappen for å ta opp banen. For å definere
posisjonen til målet kan du forkorte banen (se nedenfor).

Slik forkorter du en bane

Velg Shorten ① og klikk på pekeren for å forkorte banen. Godta lengden med et langt klikk eller
ved å velge Accept ②. For å starte på nytt velg Discard ③.
Trykk på avspillingsknappen ④ for å inspisere snittene gjennom banen.

Banefunksjoner
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④

①

②
③

Figur 23 

Slik navigerer du i en bane

①

Figur 24 

Trinn

1. Hold den navigerte instrumentspissen nær inngangspunktet. Auto-pilotvisningen ① vises
så snart instrumentet er i nærheten av inngangspunktet.

2. Innjuster det navigerte instrumentet (i dette tilfellet grønt) i forhold til banen (i dette tilfellet
oransje).

NAVIGASJONSFUNKSJONER
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6.4 Verifisere navigasjonsnøyaktighet

Instrumentnøyaktighet

Ikke bruk unøyaktige instrumenter.

Hvordan verifisere instrumentnøyaktighet med EM-peker

Figur 25 

Trinn

1.
Hold EM-pekerspissen i verifiseringspunktet til EM-instrumentreferansen.
Avstanden mellom instrumentspissen og verifiseringspunktet vises på skjermen.

MERK: EM-pekerens nøyaktighet kan også kontrolleres ved å holde spissen på kjente
anatomiske landemerker.
 

Verifisere navigasjonsnøyaktighet
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6.5 Instrumentinnstillinger

Hvordan få tilgang til instrumentinformasjon

Figur 26 

Trinn

Velg Instruments fra verktøylinjen.
Informasjon vedrørende antall resterende gjenbehandlingssykluser, kalibrerings-
status og tilkoblet instrumentport vises.

NAVIGASJONSFUNKSJONER
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7 KALIBRERE
INSTRUMENTER

7.1 Introduksjon til kalibrering

Generell informasjon

Med mindre et instrument er forhåndskalibrert, må det kalibreres og verifiseres for navigasjon.
De følgende typer instrumenter krever en EM-instrumentreferanse for å utføre kalibrering og
verifisering:
• Klemmer
• Pekere med flere spisser
• Sugerør

Disse instrumentene er kalibrert med EM-peker-kalibreringspunktet.
MERK: For informasjon om EM-instrumentreferanse, se brukerveiledningen for instrumentet
Cranial/ENT.
 

Bruk av flere instrumenter

Hvis du er i navigasjonsmodus og plugger inn en instrumentreferanse, åpnes
kalibreringsdialogboksen automatisk.
Hvis du ønsker å kalibrere et instrument før registrering, plugg inn instrumentreferansen og
plasser instrumentet inne i sporingsvolumet. Kalibreringsdialogboksen åpnes.

Instrumenter for kalibrering

For å sikre egnet kalibreringsnøyaktighet, bruk kun kompatible Brainlab EM-instrumenter.
Kompatible instrumenter er opplistet på side 15.

Det må ikke gjøres forsøk på å kalibrere ikke-godkjente instrumenter med EM Cranial.

KALIBRERE INSTRUMENTER
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7.2 Aktivere kalibrering

Før du starter

Pass på at:
• Alle instrumentadapterskruer er godt festet.
• Det er kun instrumentet som skal kalibreres som finnes i navigasjonsvolumet.

Les nøye gjennom alle relevante avsnitt i brukerveiledningen for instrumentet.

Hvordan aktivere kalibrering

Figur 27 

Alternativer

Koble til instrumentreferansen og hold instrumentet inne i navigasjonsvolumet.
Kalibreringsdialogboksen åpner automatisk.

Velg Instruments, velg deretter instrumentet du ønsker å kalibrere i dialogboksen
som åpnes.

Aktivere kalibrering
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7.3 Utføre kalibrering
7.3.1 Kalibrering

Kalibrering med EM-peker-kalibreringspunktet

Utfør kalibreringen og verifiseringen av kompatible pekerspisser og sugerør ved bruk av
kalibreringspunktet til EM-pekeren ①.

①

Figur 28 

Slik kalibrerer du

Figur 29 

KALIBRERE INSTRUMENTER
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Trinn

1.

Hold instrumentet med instrumentreferansen festet i et pålitelig område av navigasjons-
volumet.
Hvis du kalibrerer instrumentet for første gang, åpnes dialogboksen Instrument Calibra-
tion. Dialogboksen ber deg om å bringe EM-pekeren inn i sporingsvolumet, bringe ytterli-
gere referanser inn i sporingsvolumet og trykke på kontrollknappen til EM-pekeren for å
starte.

2.
Sett instrumentspissen på kalibreringspunktet og trykk deretter knappen, slik som vist i
dialogboksen.
Fremdriftssøylen fylles.

3.

Hold pekeren og instrumentet sammen, roter instrumentet minimum 50° i forhold til kali-
breringspunktet inntil søylen er full og tonen har sluttet å lyde.
Fremdriftssøylen fortsetter å fylles.
MERK: Se til at instrumentet forblir vinkelrett i forhold til kalibreringspunktet.
 

4. Etter vellykket kalibrering er fremdriftssøylen full, og navigasjonsskjermen åpnes.

Mislykket kalibrering

Kalibrering mislykkes hvis:
• Instrumentet og EM-pekeren ikke ble holdt i en pålitelig region av navigasjonsvolumet.
• Det kalibrerte instrumentet er for langt.
• Det kalibrerte instrumentet er for fleksibelt.
• Det brukes instrumenter som inneholder materialer som forårsaker elektromagnetisk

interferens.
• Nøyaktigheten er utilstrekkelig.
• Ekstra instrumenter finnes i det magnetiske feltet og forårsaker redusert sporingsnøyaktighet.

Hvis kalibreringen mislykkes, åpnes en dialogboks som gir deg forslag om hvorfor kalibreringen
ikke virket. Velg OK og prøv på nytt.

Figur 30 

Utføre kalibrering
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Kalibrer instrumentene ved å holde pekeren og instrumentreferansen inne i den mest
pålitelige regionen av navigasjonsfeltet, ellers kan kalibreringen mislykkes.

KALIBRERE INSTRUMENTER
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7.3.2 Etter kalibrering

Verifisering av kalibrering

For å verifisere nøyaktigheten av instrumentkalibreringen under kirurgi, rett det kalibrerte
instrumentet gjentatte ganger mot kjente anatomiske landemerker og sjekk posisjonen
som vises på skjermbildet.

Bytte ut instrument eller instrumentreferanse

Ikke bytt ut eller flytt på instrumentreferansen etter kalibrering. Dette fører til feil
instrumentdisplay.

Hvis en instrumentspiss byttes ut (f.eks. spisser til peker med flere spisser), må
instrumentet kalibreres på nytt.

Utføre kalibrering
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