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Hardware: Kick EM/Softwareversie: EM ENT 1.0

OVERZICHT VAN HET KICK EM-SYSTEEM

AANSLUITINGEN VAN HET KICK EM-SYSTEEM
OPMERKING. Gebruik alleen de netvoedingskabels met 
randaarde die bij het systeem worden geleverd.
a Steek de stekker van het elektromagnetisch systeem in een 
stopcontact.
s Steek de stekker van de Kick-monitorkar in een stopcontact.
d Sluit het basisstation van het elektromagnetisch systeem aan 
op de voeding van het elektromagnetisch systeem en op de 
Kick-monitorkar.
f Sluit de veldgenerator van het elektromagnetisch systeem 
aan op het basisstation van het elektromagnetisch systeem.

AANSLUITPOORTEN OP HET BASISSTATION VAN HET 
ELEKTROMAGNETISCH SYSTEEM
a Poort voor voeding van elektromagnetisch systeem
s Poort voor Kick-monitorkar
d Poort voor veldgenerator van het elektromagnetisch systeem
f Poort voor instrumenten van het elektromagnetisch systeem

DE HOUDER VAN HET KICK EM-SYSTEEM BEVESTIGEN
• Plaats het bovenste gedeelte a van de houder van het Kick 

EM-systeem op de kabelhaken op de poot van de Kick-
monitorkar.

• Plaats het onderste gedeelte s tegen het bovenste gedeelte a 
van de houder van het Kick EM-systeem.

• Steek de twee schroeven in de gaten en draai ze vast.

a s

dfg

COMPONENTEN VAN HET KICK EM-SYSTEEM
a Veldgenerator van het elektromagnetisch systeem
s Fixatieplaat voor de veldgenerator van het elektromagnetisch 
systeem
d Voeding van het elektromagnetisch systeem
f Kick-monitorkar
g Basisstation van het elektromagnetisch systeem 
(interfacebox)
OPMERKING. Zorg dat de voeding van het elektromagnetisch 
systeem is uitgeschakeld, voordat u de kabels aansluit.
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OPSLAGRUIMTE OP DE HOUDER VAN HET KICK EM-
SYSTEEM
a Plaats de fixatieplaat voor de veldgenerator van het 
elektromagnetisch systeem op de twee daarvoor bestemde 
haken.
s Schuif de veldgenerator van het elektromagnetisch systeem 
in de daarvoor bestemde sleuf.
d Plaats de voedings-/datakabel voor elektromagnetische 
tracking op de daarvoor bestemde haak.
f Plaats het basisstation van het elektromagnetisch systeem 
op de daarvoor bestemde haken (bovenop de bekabeling).

a
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HET SYSTEEM INSTALLEREN

DE FIXATIEPLAAT VOOR DE VELDGENERATOR VAN HET 
ELEKTROMAGNETISCH SYSTEEM BEVESTIGEN
• Bevestig de fixatieplaat voor de veldgenerator van het 

elektromagnetisch systeem links, rechts of aan het hoofdeinde 
van de patiënt.

• Steek de riemen door de openingen in de fixatieplaat voor de 
veldgenerator van het elektromagnetisch systeem en zet ze 
vast via de tegenoverliggende opening.

• Maak de riem vast rond de operatietafel om de plaat stevig vast 
te zetten.

HET BASISSTATION VAN HET ELEKTROMAGNETISCH 
SYSTEEM BEVESTIGEN
Bevestig het basisstation van het elektromagnetisch systeem 
ofwel:
• op de zijrail van de operatietafel a of 
• op de houder van het Kick EM-systeem s.

DE VELDGENERATOR VAN HET ELEKTROMAGNETISCH 
SYSTEEM BEVESTIGEN
• Steek de bevestigingspen a (die zich onderop bevindt) in de 

plaatarm van de fixatieplaat voor de veldgenerator van het 
elektromagnetisch systeem.

• De gele streep op de veldgenerator van het elektromagnetisch 
systeem is altijd naar de patiënt gericht s.

OPMERKING. Niet gebruiken binnen 20 cm van een 
geïnstalleerde pacemaker.
OPMERKING. Metalen objecten en apparaten kunnen 
interfereren met het elektromagnetisch veld (zie Problemen 
oplossen). 

a s

DE VOEDING VAN HET ELEKTROMAGNETISCH SYSTEEM 
INSCHAKELEN
• Zet de schakelaar van de voeding van het elektromagnetisch 

systeem op positie a (AAN) zodra alle kabels zijn aangesloten.
a

Hardware: Kick EM/Softwareversie: EM ENT 1.0
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DE SOFTWARE OPSTARTEN
• Selecteer de EM ENT Navigation-software.
• Selecteer de patiënt uit de lijst en druk op OK.
• Selecteer de gewenste gegevensset uit de lijst en druk op OK.

Nadat de gegevensset voor de patiënt geselecteerd is, wordt de 
software automatisch opgestart.

DE PATIËNTREFERENTIE VAN HET 
ELEKTROMAGNETISCH SYSTEEM BEVESTIGEN
a Maak een gedeelte van de huid schoon en droog op een plaats 
waar huidverschuiving onwaarschijnlijk is. Verwijder zo nodig het haar.
s Verwijder het papier en plaats de basisplaat van het 
elektromagnetisch systeem op de huid. 
d Maak de bevestigingspennen vast in de corresponderende 
gaten.
f Klik de patiëntreferentie van het elektromagnetisch systeem 
vast in de juiste positie. Zet de kabel vast in de trekontlasting g.
Sluit de patiëntreferentie van het elektromagnetisch systeem 
aan op een instrumentpoort.
OPMERKING. Als de patiëntreferentie van het 
elektromagnetisch systeem na registratie wordt verplaatst, 
moet de patiënt opnieuw worden geregistreerd.

g

DE PATIËNT AFDEKKEN
• Desinfecteer het blootliggende huidoppervlak.
• Dek de patiënt, de patiëntreferentie van het 

elektromagnetisch systeem en de veldgenerator van het 
elektromagnetisch systeem af. Vermijd verschuiving van de 
huid en verplaatsing van de patiëntreferentie van het 
elektromagnetisch systeem.

OPMERKING. Laat voldoende huidoppervlak vrij voor 
oppervlakteregistratie.
• Sluit de pointer van het elektromagnetisch systeem (na 

afdekken) aan op een instrumentpoort op het basisstation van 
het elektromagnetisch systeem.

DE PATIËNT IN HET ELEKTROMAGNETISCH VELD 
POSITIONEREN
• Pas de fixatieplaat voor de veldgenerator van het 

elektromagnetisch systeem en de patiënt aan totdat de 
patiëntreferentie van het elektromagnetisch systeem (gele 
cirkel) zich binnen het optimale trackinggebied bevindt d. 

• Selecteer Done om verder te gaan.
Aanvullende componenten in het navigatievolume a:
• Groene cirkel: positie van de pointer van het 

elektromagnetisch systeem
• Blauw vak: weergave van veldgenerator van het 

elektromagnetisch systeem s
• Lichtblauw: optimaal trackinggebied d
• Donkerblauw: maximaal trackinggebied f

sa d f
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REGISTRATIE EN NAVIGATIE
Hardware: Kick EM/Softwareversie: EM ENT 1.0

REGISTRATIEVERIFICATIE NA 
OPPERVLAKTEREGISTRATIE
• Verifieer de registratie door de pointer van het 

elektromagnetisch systeem op meerdere, wijdverspreide, 
anatomische oriëntatiepunten te houden (bijv. beide kanten van 
het gezicht, bovenkant van het hoofd, punt van de neus, 
boventanden, enz.).

• Als uit de verificatie blijkt dat de registratie in orde is, druk dan 
op Yes.

• Als uit de verificatie blijkt dat de registratie NIET in orde is, druk 
dan op No en kies: 
- More Points om extra punten vast te leggen.
- Start Over om de registratie opnieuw te starten.
- Landmark om de registratiemethode te wijzigen.

REGISTRATIE VAN ORIËNTATIEPUNTEN 
• Selecteer Landmark in het vervolgkeuzemenu op het 

registratiescherm.
• Definieer ≥ 4 punten op het 3D-model om de knop Registration 

te activeren. De punten worden toegevoegd aan de lijst in de 
zijmarge.

• Selecteer Registration om te beginnen.
• Registreer ten minste vier punten.
• Selecteer Verification.

OPPERVLAKTEREGISTRATIE
• Houd de pointer van het elektromagnetisch systeem zachtjes 

tegen de huid in een hoek van circa 45° en druk EENMAAL op de 
knop om te beginnen. Het groene gebied geeft het 
registratiegebied aan.

• Ga door met het verslepen van de punt van de pointer van het 
elektromagnetisch systeem over het huidoppervlak totdat de 
voortgangsbalk a aangeeft dat het proces is voltooid. Probeer 
het huidoppervlak niet te verschuiven of in te drukken.

• Als het nodig is, kunt u de registratie herstarten door op Start Over 
te drukken. 

OPMERKING. Leg geen punten vast die zich ergens in de lucht 
bevinden. U kunt de registratie pauzeren door op de knop te 
drukken.

OPPERVLAKTEREGISTRATIE ACTIVERING
U moet 3 van de 4 vooraf gedefinieerde punten in de aangegeven 
volgorde vastleggen.
• Leg een punt vast door met de punt van de pointer van het 

elektromagnetisch systeem zachtjes de huid van de patiënt 
aan te raken en op de knop a te drukken.

• Als een punt niet kan worden bereikt vanwege de positionering 
van de patiënt, sla het punt dan over door op Skip Point te 
drukken. Gebruik het inion als het vervangende punt.

a

a
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REGISTRATIEVERIFICATIE NA REGISTRATIE VAN 
ORIËNTATIEPUNTEN
• Verifieer de registratie door de pointer van het 

elektromagnetisch systeem op meerdere, wijdverspreide, 
anatomische oriëntatiepunten te houden (bijv. beide kanten van 
het gezicht, bovenkant van het hoofd, punt van de neus, 
boventanden, enz.).

• Verifieer meerdere punten in wijdverspreide gebieden. 
• Als uit de verificatie blijkt dat de registratie in orde is, druk dan 

op Yes.
• Als uit de verificatie blijkt dat de registratie NIET in orde is, druk 

dan op No en kies:
- Plan Points om de selectie van punten te wijzigen.
- Start Over om de registratie opnieuw te starten.
- Surface Matching om de registratiemethode te wijzigen. 

NAVIGATIEWEERGAVES
• Na het voltooien van een registratieverificatie toont het 

navigatiescherm de anatomische informatie van de patiënt in een 
3D-model, evenals axiale, coronale en sagittale weergaves.

• Het navigatiescherm toont videosignalen voor optische 
instrumenten, zoals een endoscoop.

NAVIGATIE-INSTRUMENTWEERGAVE
• Het draadkruis geeft de instrumentpunt aan.
• Zodra de pointer of het genavigeerde instrument zich in de lijn 

van de beeldweergave bevindt, wordt een verlenging van het 
instrument weergegeven.

AUTOMATISCHE ZOOMFUNCTIE
Auto-Zoom is standaard uitgeschakeld.
• Schuif Auto-Zoom naar rechts om de functie te activeren.
• Houd het genavigeerde instrument in dezelfde positie. 
De zoomfactor blijft, zolang het instrument langzaam wordt 
genavigeerd.
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STERIELE INSTRUMENTEN 
Hardware: Kick EM/Softwareversie: EM ENT 1.0

STERIELE POINTER VAN HET ELEKTROMAGNETISCH 
SYSTEEM
De EM ENT is voorzien van een steriliseerbare pointer van het 
elektromagnetisch systeem.
a Kalibratiepunt
s Knop
d Elektromagnetische sensorspoelen
f Aansluitstekker

BEVESTIGING
Bevestig met het elektromagnetisch systeem compatibele 
steriele instrumenten of suctiebuizen aan de instrumentreferentie 
van het elektromagnetisch systeem. 
• Plaats de instrumentreferentie van het elektromagnetisch 

systeem a stevig op de StarLink-interface s zodanig dat de 
tanden met elkaar overeenkomen.

• Draai de fixatieschroef vast totdat deze niet verder kan worden 
aangedraaid.

STERILISATIEPROCEDURE
Steriliseer instrumenten na elk gebruik en vervang ze nadat ze 20 
keer zijn gebruikt. Er zijn twee methoden voor het bijhouden van het 
aantal sterilisatiebeurten:
• Knip het sterilisatiestrookje na elke sterilisatiebeurt handmatig af 

totdat er 20 beurten voorbij zijn.
• De teller van de EM ENT-software houdt het aantal 

sterilisatiebeurten automatisch bij. Er verschijnt een bericht 
wanneer het instrument nog vier keer kan worden gebruikt.

KALIBRATIE ACTIVEREN
• Activeer de kalibratie door:

- Het instrument aan te sluiten, ofwel 
- Instruments te selecteren in het navigatiescherm.
- Home te selecteren en vervolgens Instruments te selecteren.

• Plaats de punt van het instrument in het kalibratiepunt van de 
pointer van het elektromagnetisch systeem en druk op de 
knop. 

a
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KALIBRATIE
• Draai het instrument langzaam rond totdat de witte tekst op het 

scherm verdwijnt (bij een rotatie van circa 50°), druk vervolgens 
weer op de knop.

OPMERKING. Zowel het instrument als de pointer van het 
elektromagnetisch systeem moeten zich in het optimale 
elektromagnetische trackinggebied bevinden (zie hierboven).
OPMERKING. Voor een geslaagde kalibratie moet de punt van 
het instrument loodrecht op de pointer van het 
elektromagnetisch systeem staan. 

VERIFICATIE
• Kalibratieverificatie: Verifieer na een geslaagde kalibratie het 

gekalibreerde instrument middels een controle met bekende 
anatomische oriëntatiepunten. 

• Verificatie van de pointer van het elektromagnetisch 
systeem: Plaats de punt van de pointer van het 
elektromagnetisch systeem in het putje op de 
instrumentreferentie van het elektromagnetisch systeem a.

INSTRUMENTSTATUSINDICATOREN
a Het instrument bevindt zich in het trackingvolume en de 
trackingnauwkeurigheid is voldoende.
s Het instrument bevindt zich in het trackingvolume, maar de 
trackingnauwkeurigheid is verminderd.
d Het instrument bevindt zich in het trackingvolume, maar de 
trackingnauwkeurigheid is onvoldoende. Het instrument wordt niet 
gevolgd.
f Het instrument bevindt zich buiten het trackingvolume of is niet 
aangesloten op het basisstation van het elektromagnetisch 
systeem.

a



...............................................................................................................................................................................................................................................

Opmerking. Deze gids is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.Pagina 9-10

MOGELIJKE ELEKTROMAGNETISCHE 
INTERFERENTIEBRONNEN 
• Apparaten: Het basisstation van het elektromagnetisch systeem 

en de Kick-monitorkar moeten ≥ 60 cm van de veldgenerator van 
het elektromagnetisch systeem verwijderd zijn.

• Bekabeling: Wikkel de kabel van de veldgenerator van het 
elektromagnetisch systeem niet om de veldgenerator van het 
elektromagnetisch systeem wanneer deze in gebruik is.

• Instrumenten: Sommige oudere StarLink-klemmen en 
-endoscopen, Blakesley-klemmen en -microdebriders.

• Metalen: Koper, aluminium, messing, ferromagnetische 
materialen (d.w.z. ijzer), enz.

• Overig: Anesthesieapparatuur, endoscopietorens, 
instrumententafels, operatietafels, operatielampen, mobiele 
telefoons, monitoren, MRI, piercings of horloges.

TRACKINGVOLUME
Als het trackingvolume kleiner is dan gewoonlijk:
• Identificeer het slechte trackinggebied met behulp van de 

pointer van het elektromagnetisch systeem (steriele 
omgeving) of de patiëntreferentie van het elektromagnetisch 
systeem (niet-steriele omgeving). 

• Zoek een lokale interferentiebron (zie bovenstaande lijst).
• Verplaats de apparatuur om een maximaal volume te verkrijgen.
• Plaats een schuimpad tussen de tafel en de patiënt als de 

operatietafel interferentie veroorzaakt.

PROBLEMEN OPLOSSEN
Hardware: Kick EM/Softwareversie: EM ENT 1.0

MOGELIJKE BRONNEN VOOR REGISTRATIEFOUTEN
• Gebieden met losse huid of gebieden waar de anatomie is 

veranderd sinds de scan werd genomen.
• Het te snel verplaatsen van de pointer van het 

elektromagnetisch systeem.
• Regio’s met een dikke weefsellaag tussen de huid en het bot.
• De punten zijn niet vastgelegd in wijdverspreide gebieden aan 

beide kanten van het hoofd.
• De gegevenssets zijn niet verkregen in overeenstemming met het 

Brainlab-scanprotocol.

PROBLEMEN BIJ DE KALIBRATIE VAN INSTRUMENTEN
OPMERKING. Het bevestigen van een nieuw instrument op 
dezelfde instrumentreferentie vereist een nieuwe kalibratie.
Zorg dat:
• De schroef van het instrument stevig vast zit.
• De afstand tussen de instrumentreferentie en de instrumentpunt 

minder is dan 20 cm.
• Alleen het te kalibreren instrument, de pointer van het 

elektromagnetisch systeem en de patiëntreferentie van het 
elektromagnetisch systeem zich in het trackingvolume 
bevinden.

• De punt van het instrument loodrecht op het kalibratiepunt blijft 
staan.
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