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1

GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1

Kontaktoplysninger og juridisk information

1.1.1

Kontaktoplysninger

Support
Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, som du har brug for i denne
vejledning, eller hvis du har spørgsmål eller problemer:
Region

Telefon og fax

E-mail

USA, Canada, Mellem- og Sydamerika

Tlf: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Brasilien

Tlf: (0800) 892-1217

Storbritannien

Tlf: +44 1223 755 333

Spanien

Tlf: +34 (900) 649 115

Frankrig og fransktalende regioner

Tlf: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa

Tlf: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

Japan

Tlf: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Forventet brugslevetid
Brainlab yder fem års service på software. I løbet af denne periode tilbydes softwareopdateringer
såvel som support på stedet.

Feedback
Trods omhyggelig korrektur kan denne vejledning indeholde fejl.
Kontakt os venligst på igs.manuals@brainlab.com, hvis du har forslag til, hvordan vi kan forbedre
vejledningen.

Producent
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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1.1.2

Juridiske oplysninger

Ophavsret
Denne vejledning indeholder oplysninger, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker
• Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• Kick® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.
• StarLink® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemærker, som ikke tilhører Brainlab
Microsoft® og Windows® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og
andre lande.

Integreret tredjepartssoftware
• Denne software er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
• Denne software indeholder OpenJPEG-biblioteket. På http://www.openjpeg.org kan du se en
fuld beskrivelse af ophavsrettigheder og licens.
• Dele af denne software er delvist baseret på CyberVrml97-pakken, som er skrevet af Satoshi
Konno.
• Denne software anvender ”SOLID Interface Detection Library version 2.0”, som er skrevet af
Gino van de Bergen.

CE-mærke
CE-mærkningen angiver, at Brainlab-produktet opfylder de væsentlige krav i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr (”MDD”).
I henhold til de principper, der er anført i MDD:
• er EM ENT et klasse IIb-produkt.
BEMÆRK: Gyldigheden af CE-mærkningen kan kun bekræftes for produkter, som er fremstillet af
Brainlab.

Vejledning om bortskaffelse
Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med
gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af elektrisk og
elektronisk udstyr) findes på:
http://www.brainlab.com/weee

Salg i USA
Ifølge amerikansk føderal lovgivning må denne anordning kun sælges af eller på foranledning af
en læge.
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1.2

Symboler

1.2.1

Symboler, der anvendes i denne vejledning

Advarsler
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger om mulig personskade, død eller andre alvorlige konsekvenser af
forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsregler
Forsigtighedsregler er markeret med runde forsigtighedssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger om mulige problemer med anordningen. Sådanne problemer kan
være funktionsfejl ved enheden, svigt, beskadigelse af anordningen eller materiel skade.

Bemærkninger
BEMÆRK: Bemærkninger er formateret i kursiv skrift og bruges til at gøre opmærksom på
yderligere nyttige tips.
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1.3

Tilsigtet brug

1.3.1

Brug af systemet

Indikationer for brug
EM ENT-systemet er et intraoperativt billedstyret lokaliseringssystem, der muliggør minimalt
invasiv kirurgi i forbindelse med sinusprocedurer. Det forbinder en håndsonde, som spores af et
elektromagnetisk sensorsystem, med et virtuelt computerbilledrum på en patients billeddata, som
behandles af navigationsarbejdsstationen. Dette system er indiceret til alle medicinske tilstande,
hvor brugen af stereotaktisk kirurgi er relevant, og hvor en reference til en fast anatomisk struktur
som f.eks. kraniet, en lang knogle eller hvirvel kan identificeres i forhold til en CT-, CTA-, røntgen-,
MR- og MRA-baseret model af anatomien.
Eksempler på ENT-procedurer omfatter blandt andet følgende:
• transphenoidale procedurer
• maksillær antrostomi
• ethmoidektomi
• sphenoidektomi/eksploration på sin. sphenoid
• conchotomi
• frontal sinusotomi
• intranasale procedurer

Funktioner, der ikke understøttes
EM ENT understøtter ikke præoperativ eller intraoperativ kirurgisk planlægning. Punkter, objekter
eller baner, som er planlagt i andre programmer, understøttes ikke af EM ENT.
EM ENT understøtter ikke Probe’s Eye-visningsfunktionen. Hvis du anser Probe’s Eyevisningsfunktionen for at være afgørende for din navigationsprocedure, bedes du kontakte
Brainlab-support for at få oplysninger om kompatible programmer og navigationssystemer.

Anvendelsessted
EM ENT-systemet skal anvendes i et hospitalsmiljø, nærmere betegnet i rum, der er egnede til
kirurgiske indgreb (f.eks. operationsstuer).

Forsigtig håndtering af hardware
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemkomponenter og
tilbehørsinstrumenter.
Systemkomponenter og tilbehørsinstrumenter indeholder præcise mekaniske dele. De skal
håndteres forsigtigt.

Gennemgang af plausibilitet
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.
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1.4

Kompatibilitet med medicinsk udstyr

1.4.1

Brainlab medicinske instrumenter

Kompatible Brainlab medicinske instrumenter
EM ENT er kompatibel med:
• Klemmer
- Instrumentadapterklemme (str. S/M/L/XL)
- Instrumentadapterklemme til koniske instrumenter
- Instrumentadapterklemme til cylindrisk instrument
• Tilhæftningsholder til engangsbrug til EM-patientreference
• EM-instrumentreference
• EM-patientreference
• EM-pointer
• Pointere med flere spidser:
- Pointerspids (forskydning: 30°, længde: 95 mm, spidsende: 70°, 20 mm)
- Pointerspids (forskydning: 0°, længde: 100 mm, spidsende: 90°, 20 mm)
- Pointerspids (forskydning: 45°, længde: 115 mm)
• Steriliseringsbakke EM-pointer
• Sugerør:
- Sugning maksillær sinus (skema: 8) vævsbeskyttende spids
- Sugning maksillær sinus (skema: 10) vævsbeskyttende spids
- Sugning maksillær sinus (skema: 8) Frazier-spids med StarLink-grænseflade
- Sugning maksillær sinus (skema: 10) Frazier-spids med StarLink-grænseflade
- Sugestandard (skema: 8) vævsbeskyttende spids
- Sugestandard (skema: 10) vævsbeskyttende spids
- Sugestandard (skema: 8) Frazier-spids med StarLink-grænseflade
- Sugestandard (skema: 10) Frazier-spids med StarLink-grænseflade

Andre Brainlab-instrumenter
Der kan blive markedsført andre instrumenter efter udgivelsen af denne vejledning. Kontakt
Brainlab-support, hvis du har spørgsmål vedrørende instrumenters kompatibilitet med Brainlab’s
software.
Anvend kun instrumenter og reservedele angivet af Brainlab sammen med EM ENT. Brug af
ikke-godkendte instrumenter/reservedele kan have en negativ indvirkning på det
medicinske udstyrs sikkerhed og effektivitet og udgøre en sikkerhedsrisiko for patienten,
brugeren og/eller miljøet.
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1.4.2

Brainlab-software

Kompatibel medicinsk Brainlab-software
EM ENT er kompatibel med:
• DICOM Viewer 2.0
• Image Fusion 1.0

Anden Brainlab-software
Kontakt Brainlab-support med henblik på oplysning om kompatibilitet med Brainlab-udstyr, hvis du
arbejder med andre softwareversioner end de ovenfor angivne.
Kun software, som er specificeret af Brainlab, må installeres og anvendes sammen med
systemet. Brug af software, der ikke er godkendt, kan kompromittere navigationssystemets
sikkerhed og effektivitet.
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1.4.3

Ikke-Brainlab medicinsk udstyr

Kompatibelt ikke-Brainlab medicinsk udstyr
Medicinsk udstyr

Producent

Referencemarkører for flere modaliteter

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244 USA

Kompatibelt ikke-Brainlab scanningsudstyr
Medicinsk udstyr

Model

Medicinsk billeddannelsesudstyr kompatibelt med
Brainlab-scanningsprotokol (f.eks. MR- og CTscannere, C-arm, DVT og lignende udstyr)

Se kravene, som er beskrevet i scanningsprotokollen fra Brainlab.

Andre ikke-Brainlab enheder
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.
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1.4.4

Ikke-Brainlab-software

Godkendelse
Kun autoriserede Brainlab-medarbejdere må installere software på Brainlab-systemet. Det
er ikke tilladt at installere eller fjerne softwareprogrammer.

Anden software, som ikke er Brainlab-software
Kun software, som er specificeret af Brainlab, må installeres og anvendes sammen med
EM ENT.

Antivirussoftware
Brainlab anbefaler at beskytte systemet med den nyeste og mest avancerede antivirussoftware.
Selvom udstyrets sikkerhed og effektivitet er sikret, skal du være opmærksom på, at dette kan
have en negativ indflydelse på systemydelsen, f.eks. indlæsning af patientdata. Systemydelsen
skal kontrolleres af Brainlab-support efter installation af antivirussoftware.
Deaktiver automatisk installation af opdateringer for at undgå nedsat ydelse eller
automatisk genstart af systemet. Undlad at downloade eller installere antivirussoftware
eller Windows-opdateringer under patientbehandling.
Sørg for, at opdateringsmeddelelser og andre meddelelser fra Windows eller
antivirussoftware er deaktiveret under patientbehandling.
Sørg for, at antivirussoftwaren ikke foretager ændringer af Brainlab-mapper.
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1.5

Oplæring og dokumentation

1.5.1

Oplæring

Brainlab-oplæring
For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et oplæringsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Overvåget support
Før systemet anvendes til kirurgiske procedurer, hvor computerstøttet navigation betragtes som
afgørende, skal der udføres et tilstrækkeligt antal komplette procedurer under tilstedeværelse af
en Brainlab-repræsentant, som kan give vejledning efter behov.

Ansvar
Dette system yder ene og alene støtte til kirurgen og overtager eller erstatter ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar ved brugen.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

15

Oplæring og dokumentation

1.5.2

Dokumentation

Målgruppe
Denne brugervejledning er beregnet til ENT-kirurger eller deres assistenter i forbindelse med
brugen af et Brainlab-navigationssystem.

Læsning af brugervejledninger
Brugervejledningerne beskriver komplekse medicinske anordninger og kirurgisk
navigationssoftware, som skal anvendes med forsigtighed.
Det er vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumenterne og softwaren:
• læser brugervejledningerne omhyggeligt, før udstyret anvendes
• til enhver tid har adgang til brugervejledningerne

Tilgængelige brugervejledninger
Brugervejledning

Softwarebrugervejledninger
Instrumentbrugervejledninger

Indholdsfortegnelse
• Oversigt over billedstyret navigation
• Beskrivelse af operationsstue-systemopsætningen
• Detaljerede softwareanvisninger
Detaljerede anvisninger for instrumenthåndtering

Vejledning til rengøring, des- Detaljer vedrørende rengøring, desinficering og sterilisering af ininficering og sterilisering
strumenter

16
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Omfattende oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning

Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, inklusive data og
overensstemmelser
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SYSTEMOPSÆTNING

2.1

Opsætning af systemet

2.1.1

Oversigt

Generelle oplysninger
En korrekt systemopsætning er nødvendig for at muliggøre nøjagtig navigation. Opsæt systemet
og lejr patienten omhyggeligt for at undgå, at patienten eller EM-feltgeneratoren flytter sig, efter
at registreringen er udført.
Når EM ENT-softwaren startes, viser en animeret vejledning den korrekte opsætning samt
placering af patienten og patientreferencen. Animationen gentages, indtil patientreferencen er
placeret inden for navigationsvoluminet.
Så snart patientreferencen kommer inden for navigationsvoluminet, kan de påsatte instrumenter
og referencer ses i en gengivelse af navigationsvoluminet.

Sikkerhedsforanstaltninger
Systemets nøjagtighed kan påvirkes af opsætningen. Visse metalgenstande og udstyr til
RF-kommunikation kan forårsage interferens i det elektromagnetiske felt og derved
nedsætte sporingsnøjagtigheden. Kontrollér altid systemets nøjagtighed til den planlagte
procedure, når opsætningen er færdig.
EM-feltgeneratorens elektromagnetiske felt kan blive forstyrret af andet udstyr i nærheden,
hvorved systemets unøjagtighed øges. Undlad at bruge enheder med aktiv energitilførsel
inden for navigationsvoluminet, da de forårsager interferens og derved nedsætter
sporingsnøjagtigheden.
Undlad at vikle kabler rundt om EM-feltgeneratoren, da dette kan medføre, at generatoren
ikke fungerer korrekt.

Retningslinjer for afstand
EM-feltgeneratoren skal placeres i en afstand på mindst 200 mm til en implanteret
pacemaker. Magnetfeltet, der genereres af EM-feltgeneratoren, kan forstyrre pacemakerens
funktion.
Anbring EM-basestationen mindst 60 cm fra EM-feltgeneratoren, ellers kan
sporingsvoluminet eller systemets nøjagtighed blive påvirket.
Anbring Kick monitorvognen mindst 60 cm fra EM-feltgeneratoren, ellers kan
sporingsvoluminet eller systemets nøjagtighed blive påvirket.
EM-instrumentkablerne skal have en minimumsafstand på 30 mm til EMfeltgeneratorkablet. Hvis afstanden er mindre (især hvis kablerne ligger parallelt med
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hinanden), kan EM-instrumentkablet blive udsat for elektromagnetisk interferens, hvorved
systemets nøjagtighed nedsættes.

Opsætning af systemet
Trin
Placer EM-feltgeneratoren sådan, at krydset på grundpladen ① er der, hvor patientens
hoved placeres.

①

1.

Sporingsvoluminet begynder 5 cm fra siden af EM-feltgeneratoren i retning af patientens
ansigt og går over i et område med maksimal nøjagtighed. Nøjagtigheden er mindre i det
sporingsvolumen, der er mindre end 5 cm fra EM-feltgeneratoren.
For at opnå optimal nøjagtighed skal interessefeltet være 10-35 cm fra frontsiden af EMfeltgeneratoren.
2.

Tilslut systemkablerne.

3.

Fastgør EM-basestationen på en skinne ved foden af operationsbordet.
BEMÆRK: Afstanden mellem EM-basestationen og interessefeltet er begrænset af instrumentkablets længde. Placer EM-basestationen sådan, at instrumenterne når interessefeltet, samtidig med, at der er tilstrækkelig overskydende kabellængde til, at kablerne
kan tilsluttes.

4.

Opstil om nødvendigt operationsbordet.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at flytte operationsbordet efter opsætningen af EMsporingsenhedens komponenter, skal det gøres med den største forsigtighed. Hvis operationsbordet flyttes eller vippes, kan systemets komponenter blive forskudt på grund af
ryk i de tilsluttede kabler.

5.

Placer ved hjælp af opsætningsvejledningen EM-patientreferencen inden for navigationsvoluminet.
Fastgør EM-patientreferencens kabel i patientlejringspladen for at undgå utilsigtet forskydning af hovedreferencen på grund af utilsigtet ryk i kablet.

6.

BEMÆRK: Yderligere oplysninger om opsætning af systemet findes i
systembrugervejledningen.

18

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

SYSTEMOPSÆTNING

2.2

Klargøring af patienten

2.2.1

Oversigt

EM-patientreference
For at gøre det muligt at udføre registrering og navigation skal der sættes en EMpatientreference på patienten. Det giver systemet mulighed for at lokalisere patienthovedets
placering under hele proceduren.
Genregistrering er nødvendig, hvis EM-feltgeneratoren, patienten eller patientreferencen er
blevet omplaceret eller utilsigtet flyttet efter registreringen.

Patientreferencens position
Placer EM-patientreferencen i et område af navigationsvoluminet med høj sporingsnøjagtighed.
Placer EM-patientreferencen på et fast område af patientens hoved i nærheden af
interesseområdet, f.eks. panden. Undgå områder med løs hud.
Placer EM-patientreferencen 10-35 cm fra EM-feltgeneratoren. Hvis EM-patientreferencen
placeres for tæt på eller for langt fra EM-feltgeneratoren, kan nøjagtigheden blive nedsat.

Elektrisk ledningsevne
Det elektromagnetiske felt inducerer strøm i elektrisk ledende dele. Fjern alle ledende
genstande fra patienten, f.eks. piercinger.

Navigationsvolumen

② ③

④

⑤
⑥
⑦

①

Figur 1
Nr.
①

Komponent
Gengivelse af navigationsvolumen
BEMÆRK: Instrumenter og referencer bør være inden for navigationsvoluminet under
proceduren.
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Klargøring af patienten

Nr.

Komponent

②

Gengivelse af EM-feltgenerator

③

Gul cirkel: Gengivelse af EM-patientreferencens position

④

Grøn cirkel: Gengivelse af pointerens position

⑤

EM-feltgeneratorens position:
• Left: Patientens venstre side
• Head: Det øverste af patientens hoved
• Right: Patientens højre side

⑥

Kontrol af pointernøjagtighed

⑦

Knappen ”Replay Tutorial”: til genafspilning af opsætningsvejledning

BEMÆRK: Under nøjagtighedskontrollen vises gengivelsen af patientreference og instrumenter
ikke. I stedet vises afstanden mellem pointerens spids og referencens verificeringspunkt.

Positionering af patientreference
Trin
Placer patientens hoved sådan, at EM-patientreferencen kan ses i det fremhævede område af
navigationsvoluminet ①.
BEMÆRK: Softwaren viser en meddelelse, hvis referencen befinder sig for tæt på EM-feltgeneratoren.

Kontrol af nøjagtigheden
Kontrollér altid registreringsnøjagtigheden under hele proceduren ved at sammenligne den
instrument- eller pointerposition, der vises i billedvisningen, med det faktiske punkt på
patientens anatomi.
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2.3

Sikring af EM-sporingsnøjagtigheden

2.3.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Selvom Brainlab EM ENT udelukkende yder støtte til kirurgen og ikke erstatter eller træder i stedet
for kirurgens erfaring og/eller ansvar under dets brug, er systemets passende nøjagtighed en
væsentlig funktionsegenskab.
Generelle navigationsfejl ved EM ENT kan være på op til 3 mm. Brug kun EM ENT til procedurer,
hvor en nøjagtighed på dette niveau er acceptabel. Forskellige faktorer kan have en væsentlig
indflydelse på systemets nøjagtighed. For at opnå en god navigation er det vigtigt, at opsætning
og håndtering sker korrekt, ligesom en grundig verificering af nøjagtigheden er helt afgørende.
For at sikre EM-sporingsnøjagtigheden er det absolut nødvendigt, at anbefalingerne i dette afsnit
overholdes.

Brug af egnede scanninger
Sørg for, at der bruges egnede patientscanninger. Brug ikke forvrængede MR-scanninger til
registrering. Anvend om muligt 3D-forvrængningskorrektion til alle scanninger.
Tag de(t) billedsæt, der skal bruges til registrering, i henhold til scanningsprotokollerne fra
Brainlab.
Til mulige fejlkilder hører MR-hovedtelefoner, som trykker huden ind under scanningen, eller
slanger og tape på patienten, som ændrer hudoverfladen.
Ved registrering via overfladematchning: Sammenlign patientens ansigt med 3D-rekonstruktionen.
Undgå områder, hvor der er afvigelser mellem patientens faktiske anatomi og 3Dsoftwarerekonstruktionen.

Patientreferencens position
Placer patientreferencen på et fast område så tæt på interesseområdet som muligt. Jo tættere
referencen er monteret på det faktiske interesseområde, jo mere nøjagtig bliver proceduren.
Sørg for, at referencen befinder sig inden for det mest nøjagtige område af navigationsvoluminet.
Den ideelle placering er foran EM-feltgeneratoren i en afstand på 10-35 cm.

Korrekt afdækningsprocedure
Vær opmærksom på, at afdækningsproceduren kan bevirke, at patientreferencen forskydes, så
navigationsnøjagtigheden nedsættes. Undgå enhver forskydning af referencen efter
registreringen, og verificer regelmæssigt systemets nøjagtighed.

Minimering af ændringer af patientfeltets og EM-feltgeneratorens position
Undgå ændringer af patientens hoveds eller EM-feltgeneratorens position efter registrering.
Ændringer i opsætningen kan føre til nedsat navigationsnøjagtighed. Sørg for, at patienten
befinder sig i den ønskede position til operationen, før registreringen påbegyndes.
Hvis det er nødvendigt at flytte patientens hoved under operationen, skal det verificeres, at
systemets nøjagtighed stadig er tilstrækkelig, eller også skal registreringen gentages.
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2.3.2

Patientregistreringens nøjagtighed

Optimal scanningsmodalitet og registreringsmetode
For at opnå optimal navigationsnøjagtighed anbefales det at benytte CT-data i kombination med
steril pejlemærkeregistrering og at bruge knogleskruer som pejlemærker/registreringspunkter.

Nøjagtig registrering via overfladematchning
Under registrering via overfladematchning henter du punkter ved at føre EM-pointeren hen over
markante overflader og knoglestrukturer som f.eks. næseryggen og siderne af øjnene.
Hent punkter på begge sider af patientens hoved, mens du hele tiden holder pointerens spids i
kontakt med patientens hud. Punkterne bør spredes ud og dække det bredest mulige tilgængelige
sterile område.
Undgå at hente punkter i områder uden markante træk, øjenbrynene eller områder, hvor huden
synligt har forskudt sig. Undgå at udøve tryk på pointerens spids mod patientens hud, da der
herved hentes punkter under hudniveauet.

Nøjagtig pejlemærkeregistrering
Under pejlemærkeregistrering skal punkterne planlægges sådan, at de omgiver interesseområdet.
Hent punkterne præcist der, hvor de er planlagt. Hvis der er planlagt et punkt på knogle, kan det
være nødvendigt at udøve tryk på hudoverfladen for at nå knoglen. Hvis punktet derimod er
planlagt på huden, skal det hentes på hudoverfladen, uden at huden trykkes ind.

Detaljeret verificering efter registrering
Sikring af passende nøjagtighed i patientregistrering:
• Kontrollér områder, hvor der ikke blev hentet punkter under registreringen.
• Kontrollér flere, vidt fordelte områder, f.eks. på begge sider af ansigtet, på det øverste af
hovedet og i eller i nærheden af interesseområdet.
• Kontrollér følgende pejlemærker:
- Tragi.
- Inion.
- Bregma.
- Tænder i overkæben.
- Andre typiske pejlemærker er de laterale canthi, nasion eller spina nasalis, dog kan de give
optimistiske resultater ved brug af overfladematchning, da de befinder sig tæt på det
område, hvor registreringspunkterne hentes.
• Kontrollér altid nøjagtigheden ved hjælp af pejlemærker. Rotationsfejl kan kun opdages ved at
kontrollere signifikante pejlemærker, som er fordelt over hele patientens hoved.
Nøjagtigheden i interesseområdet kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret på
hudoverfladen. Nøjagtigheden i interesseområdet vurderes ved at kontrollere forskellige
pejlemærker rundt om interesseområdet. Kontrollér, at nøjagtigheden er tilstrækkelig i
interesseområdet, så snart der er opnået adgang hertil under den kirurgiske procedure.
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2.3.3

Påvirkninger af sporingsnøjagtigheden

Påvirkning fra metaller
Hvis metalgenstande eller bærbart/mobilt udstyr til RF-kommunikation føres ind i det
elektromagnetiske felt, kan der opstå interferens, som påvirker sporingsnøjagtigheden.
Undgå brug af unødvendige metalgenstande. Kontrollér omhyggeligt nøjagtigheden i forskellige
områder af navigationsvoluminet, hver gang du fører et nyt instrument ind i feltet, for at verificere,
at der ikke er interferens.
Tag højde for, at andet medicinsk udstyr kan påvirke systemets nøjagtighed eller pålidelighed på
grund af elektromagnetiske påvirkninger. Hvis der opstår problemer, kan det være en god ide at
flytte om på det andet medicinske udstyr.

Påvirkning fra EM-instrumenter
Sørg for, at EM-instrumenterne er i god stand og ikke er synligt beskadigede eller bøjede,
da dette kan have en negativ indvirkning på navigationsnøjagtigheden.
Kalibrer omhyggeligt instrumenterne, når EM-instrumentreferencen anvendes, og verificer
kalibreringsnøjagtigheden ved anatomiske pejlemærker, før du anvender det kalibrerede
instrument til operationen. Når der sættes et andet instrument på EM-instrumentreferencen, skal
det nye påsatte instrument altid kalibreres.
Kontrollér regelmæssigt EM-instrumentreferencen for slid og skader for at sikre korrekt funktion.
Kontakt Brainlab-support for nærmere oplysninger.
EM-instrumenter, der har nået det maksimale antal genprocesseringscyklusser eller den
forventede levetid, skal bortskaffes, da nøjagtigheden herefter ikke kan garanteres.
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3

OVERSIGT OVER
SOFTWAREN

3.1

Indledning

3.1.1

Oversigt

Generelle oplysninger
EM ENT er en touchscreen-baseret intraoperativ navigationssoftware. Placeringen af kirurgiske
instrumenter i en tredimensionel gengivelse lagt over sæt af anatomiske billeder som f.eks. MR
og/eller CT kan understøtte kirurgen ved forskellige kirurgiske indgreb.
EM ENT kan udelukkende anvendes til ENT-behandlinger. Softwaren må ikke anvendes til
andre behandlinger.
EM ENT benytter scannede billeder af patienten, som er taget, før operationen udføres.
Patientens faktiske anatomi kan afvige fra de præoperative billeddata pga. f.eks. resektion.

Typisk arbejdsgang med EM ENT
Arbejdsgang
1.

Valg af patient

2.

Registrering

3.

Navigation

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

25

Start af softwaren

3.2

Start af softwaren

3.2.1

Oversigt

Start af softwaren
EM ENT startes fra arbejdsgang-valgskærmen.
Trin
1.

Vælg navigationssoftwaren EM ENT.

2.

Vælg patienten.

3.

Vælg billedsættet.
Softwaren indlæses, og opsætningsvejledningen åbnes.

BEMÆRK: Se brugervejledningen til Content Manager-softwaren vedrørende nærmere
oplysninger om valg af patient og data.
Kontrollér, at patientnavn og -id er korrekte, før patientdataene indlæses.
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3.3

Lukning af softwaren

3.3.1

Fremgangsmåde for nedlukning

Korrekt nedlukning
Luk altid softwaren, før systemet lukkes ned. Luk aldrig softwaren ved at slukke på
kontakten, da dette kan medføre tab af data.

Lukning af EM ENT-softwaren
Trin
1.

Tryk på startknappen på forsiden af Brainlab-systemet.
Content Manager åbnes.

2.

Tryk på Export for at eksportere patientdataene til det valgte lagermedium eller den valgte netværksplacering.
BEMÆRK: Alle skærmbilleder, der er taget i løbet af sessionen med knappen Screenshot, hentes og gemmes, når du trykker på Export.

BEMÆRK: Se brugervejledningen til Content Manager-softwaren vedrørende nærmere
oplysninger om lagring af patientdata.

Nedlukning af systemet
Trin
1.

Efter lukning af softwaren og lagring af patientdata skal et eventuelt tilsluttet lagermedium
fjernes.

2.

Tryk på Exit i Content Manager.

3.

Tryk på Shut down (Luk computeren).

BEMÆRK: Nærmere oplysninger om nedlukning af systemet findes i
systembrugervejledningen.
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Lukning af softwaren

3.3.2

Gendannelse af en session

Generelle oplysninger
Hvis softwaren uventet lukker ned, kan registreringen gendannes fra den forudgående session
efter genstart af softwaren.

Gendannelse af en session

Figur 2
Valgmuligheder
Tryk på Yes for at gendanne den forudgående registrering og åbne hovedskærmen.
Tryk på No for at starte forfra med valg af patient.
Kontrollér gendannede registreringer omhyggeligt, før du går videre.

Patientens position
Gendan ikke en registrering, hvis patientens position er ændret i forhold til EMpatientreferencen eller EM-feltgeneratoren.
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3.4

Valg af data

3.4.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Før EM ENT starter, bliver du bedt om at vælge patientdata i Patient Browser. Se
brugervejledningen til Patient Browser-softwaren for at få flere oplysninger.
Hvis der indlæses mere end ét billedsæt, vælger softwaren automatisk det bedste billedsæt til
registrering.

Indlæsning af patientdata under sessionen

Figur 3
Hvis du har startet EM ENT-softwaren uden patientdata eller vil indlæse yderligere data, kan du
når som helst åbne Content Manager og indlæse patientdata ved at trykke på startknappen på
Brainlab-systemet.

Skift mellem indlæste billedsæt

①

Figur 4
Trin
1.

For at skifte til et andet indlæst billedsæt skal du trykke på billedsættets navn ①.

2.

Tryk på det ønskede billedsæt.

BEMÆRK: Indlæs yderligere billedsæt ved at trykke på startknappen for at komme tilbage til
Patient Browser og vælge yderligere patientdata.

Billedfusion
Hvis funktionen Image Fusion er installeret, kan du fusionere flere billedsæt (f.eks. CT- og MRdata).
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Valg af data

Valgmuligheder
Hvis patientdataene indeholder billedsæt, der endnu ikke er fusioneret, skal du trykke på startknappen for at få adgang til softwaren Image Fusion.
Tryk på Proceed, når fusionen er færdig.
BEMÆRK: Se brugervejledningen til Image Fusion-softwaren for at få flere oplysninger.

Skift af vist billedsæt med fusionerede billeder
Hvis du har fusionerede billeder, er det muligt at skifte det viste billedsæt.

①

Figur 5
Trin
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1.

Tryk på billedsættets navn ①.

2.

Tryk på det ønskede billedsæt.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

OVERSIGT OVER SOFTWAREN

3.5

Sporingssystem

3.5.1

Indikatorer for navigationsvolumen

Generelle oplysninger
En vellykket registrering og navigation kræver, at instrumenterne er inden for
navigationsvoluminet.
Brug indikatorerne for navigationsvolumen til at kontrollere, om et instrument eller en reference
befinder sig inden for navigationsvoluminet, om nøjagtigheden er tilstrækkelig, og om der er
interferens (f.eks. pga. metalgenstande, en el-shaver eller anden feltgenerator).

Gengivelse
Indikator

Forklaring

Pointer/patientreference er inden for navigationsvoluminet, og ingen interferens er detekteret.

Pointer/patientreference er inden for navigationsvoluminet, men sporingsnøjagtigheden er ringe.

Pointer/patientreference er inden for navigationsvoluminet, men sporingsnøjagtigheden er utilstrækkelig.

Pointer/patientreference er ikke monteret eller er monteret, men befinder sig
ikke inden for navigationsvoluminet.
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Sporingssystem

3.5.2

Sporing af instrumenter

Sporingsprioritet
Softwaren opdaterer navigationsvisningerne ud fra positionen for de instrumenter, der har den
højeste prioritet. Instrumenter med lavere prioritet vises, men som standard benyttes disse ikke til
at opdatere visningerne.
Nedenfor anføres sporingsprioriteten, med den højeste prioritet først:
• EM-pointer
• EM-instrumentreference
BEMÆRK: For at opdatere navigationsvisningerne til positionen for et instrument med lavere
prioritet skal instrumenter med højere prioritet fjernes fra navigationsvoluminet.

Sporingsventetid
Kontrollér, om der er sporingsventetid, ved at sammenligne bevægelsen af instrumenterne på
skærmen med det faktiske instruments bevægelse.
Informationen på navigationsskærmen kan være forsinket i forhold til det faktiske, sporede
instrument. Hvis navigationsvisningen er langsom, bør de synlige data holdes på et
minimum.
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3.5.3

Mulige fejlmeddelelser

Fejlmeddelelser
Hvis de følgende meddelelser vises efter opstart eller under navigation med systemet, skal
meddelelsens anvisninger følges eller Brainlab-support kontaktes.
Vist meddelelse

Forklaring

EM-feltgeneratoren er ikke tilsluttet, eller der
er opstået en fejl.

Sporingssystemet er ikke tilgængeligt og nulstilles automatisk.
Navigationssystemet fortsætter med at køre.
BEMÆRK: Kun sporingssystemet nulstilles,
ikke softwaren. Der mistes ingen data eller trin
i arbejdsgangen.

Gentagen fejl på EM-feltgeneratoren eller
EM-basestationen på grund af en forbindelsesfejl.
• Kontrollér først, at EM-feltgeneratoren og
EM-basestationen er korrekt forbundet.
• Kontakt Brainlab-support, hvis fejlen varer
ved.

Fejl på et instrument eller dets forbindelse til
EM-basestationen.
• Kontrollér først, at instrumentet er korrekt
forbundet med EM-basestationen.
• Tilslut et andet instrument. Fortsæt med proceduren, hvis der ikke opstår fejl.
• Kontakt Brainlab-support, hvis fejlen varer
ved.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

33

Patientregistrering

3.6

Patientregistrering

3.6.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Patientregistreringen gør det muligt for softwaren at kortlægge patientens præoperative billeddata
i forhold til patientens hoveds fysiske anatomi. Registreringen udføres normalt i sterile omgivelser.
Softwaren anvender præoperative scanningsbilleder af patienten. Patientens faktiske
anatomi kan afvige fra de præoperative billeddata pga. f.eks. resektion. Kontrollér, at
patientens anatomi ved registrering og navigation er den samme som den, der kan ses i
billedsættet.

Registreringsmetoder
Metode

Forklaring

Overfladematchning

Henter patientens hudoverflade ind ved hjælp af EM-pointeren.

Pejlemærkeregistrering

Registrerer markører, som patienten har båret under scanningen eller forplanlagte pejlemærker i billedsæt.

BEMÆRK: Overfladematchning er standardmetoden til registrering. Tryk på Switch i dialogen
Registration Selection, hvis du vil skifte til pejlemærkeregistrering.

Gendannelse af en registrering
Hvis softwaren uventet lukker ned, kan registreringen fra den forudgående session gendannes (se
side 28).
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4

REGISTRERING VIA
OVERFLADEMATCHNING

4.1

Introduktion til registrering via
overfladematchning

4.1.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Ved registrering via overfladematchning hentes bestemte overflader på patientens hoved ind ved
hjælp af EM-pointeren.
Softwaren bruger en overfladematchningsalgoritme til at matche patientens anatomi med de
præoperative CT/MR-billeder. Kun anatomiske overfladepunkter, som findes i CT/MR-billedsættet,
kan hentes ind og anvendes af overfladematchningsalgoritmen.
En fordel ved registrering via overfladematchning er, at CT/MR-markører ikke er nødvendige.

Krav til billedsættet
• Billedsættet skal indeholde det område af patientens anatomi, der skal hentes ind, inklusive
hele næsen.
• Billedsættet bør have en maksimal skivetykkelse på 2 mm.
• Brug MR T1-, CT- eller CTa-billedsæt for at få den bedste registreringskvalitet.
• Brug af MR T2-billedsæt kan resultere i reduceret registreringskvalitet.
BEMÆRK: Scan kun de anatomiske områder, der skal med i billedsættet til registrering via
overfladematchning. Se scanningsprotokollen fra Brainlab for at få oplysninger om egnede
billedsæt.
BEMÆRK: Der er større sandsynlighed for fejl i registreringen af overfladematchningen, når den
bruges med rotationsangiografi, C-arm eller DVT-billedsæt. Det anbefales først at foretage
registrering via overfladematchning i MR- eller CT-billedsæt og derefter bruge automatisk
billedfusion til at fusionere andre billedtyper.

Valg af billedsæt
Hvis du ikke vil foretage registrering ved hjælp af det billedsæt, softwaren har valgt, er det muligt
at vælge et andet billedsæt (se side 29).
BEMÆRK: Hvis der vælges et nyt billedsæt, går eventuelle tidligere registreringer tabt.
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4.1.2

Arbejdsgang ved registrering via overfladematchning

Oversigt over arbejdsgangen
Softwaren leder dig gennem registreringen ud fra anatomiske pejlemærker og patientens position
i forhold til EM-feltgeneratoren.
Arbejdsgang

36

Se

1.

Kontrollér overfladen på 3D-rekonstruktionen.

Side 37

2.

Hent tre anatomiske pejlemærker i henhold til softwarens anvisninger.

Side 40

3.

Hent overfladematchningspunkter ved hjælp af EM-pointeren.

Side 39

4.

Kontrollér registreringsnøjagtigheden.

Side 42
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4.2

Aktivering af registrering via overfladematchning

4.2.1

Valg af registrering og verificering af 3D-rekonstruktionsoverfladen

Aktivering
Trin
1.

Tryk på Done i opsætningsskærmen.

2.

Skærmen Surface Matching Registration åbnes.

Skærm til patientregistrering
Softwaren vælger automatisk det bedste billedsæt til registrering. Om nødvendigt kan der skiftes
til et andet indlæst billedsæt (se side 29).
I skærmen Patient Registration er der vist en 3D-rekonstruktion af billedsættet.

②

①

③

Figur 6
Nr.

Komponent

①

3D-rekonstruktion ud fra billedsættet. Brug denne rekonstruktion til at verificere overfladen (se side 37).

②

Det grønne område på 3D-modellen angiver det ideelle område til hentning af punkter til
overfladematchning.
Animationen viser, hvordan instrumentet skal bevæges hen over overfladen for at opnå
det bedste resultat.

③

Tryk på Start Over for at begynde forfra med registreringen.

Verificering af 3D-overfladen
Undersøg overfladen på 3D-rekonstruktionen, inden registreringen påbegyndes, for at fastslå, om
den egner sig til registrering via overfladematchning.
Kontrollér følgende:
• at ansigtets overflade er klart synlig
• at hudoverfladen er glat og jævn uden brud eller større artefakter
• at 3D-rekonstruktionen ligner patienten
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• at slanger, tape og andet udstyr, som kan have forandret ansigtets udseende efter scanningen,
er identificeret
BEMÆRK: Vær opmærksom på, at der kan være sket en hudforskydning under scanningen som
følge af patientfikseringsanordningen.
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4.3

Udførelse af registrering via overfladematchning

4.3.1

Registrering med EM-pointeren

Før du begynder
Læs EM-pointer-kapitlet i instrumentbrugervejledningen grundigt igennem.

Kontrollér, at EM-pointeren fungerer korrekt, ved at kontrollere nøjagtigheden (se side
63).
Udfør altid registrering under sterile forhold og efter at have afdækket patienten for at
undgå unøjagtig navigation på grund af forskydning af patientreferencen.
Kontrollér pointerens nøjagtighed, før navigationen fortsættes, hvis pointeren tabes.

Egnede områder til hentning af punkter
• Brug ikke EM-pointeren på blødt væv, som kan ændre position (f.eks. løs hud).
• Hent punkter i begge sider af patientens ansigt for at sikre optimal nøjagtighed.
• Generelt er alle knoglestrukturer med en overflade, der ikke ændrer sig under anæstesi,
egnede til hentning af punkter.
BEMÆRK: Underkæben er ikke en acceptabel knoglestruktur til hentning af punkter, da
positionen kan ændre sig i forhold til patientreferencen.
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4.3.2

Fremgangsmåde ved registrering via overfladematchning

Før du begynder
Undgå at hente punkter i områder, hvor patientens anatomi kan være forskellig fra
billedsættet (f.eks. hævede områder i ansigtet eller hudforskydning pga. en anden
patientposition). Det kan resultere i forkert registrering og navigation.

Hentning af de første punkter

Figur 7
Softwaren bestemmer fire registreringspunkter i en fastlagt rækkefølge:
• lateral øjenkrog, højre
• nasion
• lateral øjenkrog, venstre
• inion
Tre af disse punkter skal hentes. Hvis et af punkterne ikke kan hentes på grund af patientens
lejring, skal du trykke på Skip Point for at fortsætte til det næste punkt.
BEMÆRK: Tryk på Start Over for at genstarte registreringen fra begyndelsen. Alle de punkter, der
er hentet, vil blive slettet.
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Hentning af hudoverfladepunkter

②

①
Figur 8
Trin
1.

Hold EM-pointeren inden for navigationsvoluminet.
Hold forsigtigt EM-pointeren ind mod patientens hud i det grønne interesseområde ②.

2.

BEMÆRK: Hold pointeren i en vinkel på 40°-60° i forhold til hudoverfladen for at sikre en
nøjagtig registrering.

3.

Tryk på pointerens betjeningsknap for at starte hentning af punkter, og før derefter spidsen af EM-pointeren hen over det grønne område. Sørg for, at spidsen hele tiden har
kontakt med patientens hud.
Det anbefales også at hente punkter på den øverste del af panden, hvis dette område ikke er afdækket under registreringen.
BEMÆRK: Hvis pointerens spids slipper kontakten med patientens hud, skal du trykke på
Start Over for at begynde forfra med hentning af hudoverfladen.
En statusbjælke ① og et akustisk signal indikerer, når punkter hentes ind.

4.

BEMÆRK: Når statusbjælken når midten, udsender softwaren en højere tone.

5.

Når hentningen af punkter er afsluttet, går softwaren videre til verificering.
Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den skærm, der åbnes (se side 42).

Hold pointerens spids i konstant kontakt med patientens hud under hentningen af punkter.
Undgå at udøve tryk på patientens hud med spidsen af pointeren, da det får systemet til at
hente punkter under hudniveauet.
Hvis punkter hentes for hurtigt under registreringen, kan der opstå unøjagtigheder.

Afbrydelse af hentning af hudoverflade
Trin
Tryk på pointerens betjeningsknap for at afbryde hentningen af hudoverflade.
Tryk igen på pointerens betjeningsknap for at genstarte hentningen.
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4.4

Nøjagtighed ved registrering via
overfladematchning

4.4.1

Oversigt

Mulig reduktion af navigationsnøjagtigheden
For at sikre tilstrækkelig nøjagtighed skal billedsættet (f.eks. CT eller MR) være egnet til
stereotaktiske navigationsprocedurer. Scan patienten som beskrevet i
scanningsprotokollen fra Brainlab.
På grund af mulige forvrængninger i MR-billedsættene kan navigationsnøjagtigheden være
nedsat ved interessepunkterne, også selvom registreringen er blevet tilfredsstillende
verificeret.
Kontrollér nøjagtigheden i områder, der ikke er pejlemærker, nær interesseområdet,
eftersom navigationsnøjagtigheden kan være nedsat som følge af fejlspredning.
Nøjagtigheden kan variere inden for sporingsvoluminet, afhængigt af afstanden mellem
instrumentet og EM-feltgeneratoren.
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4.4.2

Verificering af registrering

Verificering af registreringsnøjagtighed
Når registreringen er udført, åbnes skærmen til verificering af registreringen.

Figur 9
Trin
1.

Hold pointeren på kendte anatomiske pejlemærker (f.eks. nasion eller det mest laterale
øjepunkt), og kontrollér, at den pointerposition, der vises i billedvisningen, stemmer overens med det faktiske punkt på patientens anatomi.

2.

Hold pointeren på forskellige punkter på patientens kranium, og kontrollér, at den viste afstand fra den virtuelle pointerspids til patientens hud svarer til den faktiske pointers position.
BEMÆRK: Afstandsmålingen vises, når pointerens spids er højst 8 mm fra den beregnede overflade.

Kontrollér nøjagtigheden ved flere anatomiske pejlemærker, særligt i interesseområdet, da
den kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret på hudoverfladen. Hvis
interesseområdet ikke er tilgængeligt, skal du i stedet verificere områder så tæt på
interesseområdet som muligt.

Efterfølgende trin
På baggrund af den nøjagtighed, softwaren har beregnet, og den visuelle verificering kan du
fortsætte på følgende måde:
Valgmuligheder
Tryk på Yes, hvis den verificerede registrering er tilstrækkelig.
Navigationen startes.
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Valgmuligheder
Tryk på No, hvis den verificerede registrering er utilstrækkelig.
Dialogen Improvement Options åbnes:

• More Points: Hent et ubegrænset antal ekstra overfladepunkter. Alle tidligere hentede overfladepunkter bibeholdes og medtages i beregningen.
• Start Over: Begynd forfra med registrering.
• Landmark: Skift til pejlemærkeregistrering.
BEMÆRK: Hvis der iagttages en væsentlig afvigelse under den visuelle verificering, anbefales det
at vælge No og/eller kontrollere pointerens nøjagtighed.

Skift mellem løsninger (valgfrit)
Hvis du har ændret på en registrering, kan du skifte mellem den ændrede og den tidligere
registrering for at sammenligne dem.
Trin
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1.

Tryk på Previous Solution for at skifte mellem den ændrede registrering og den forrige
registrering.

2.

Gennemgå både den ændrede registrering og den forrige registrering ved at holde pointeren på anatomiske pejlemærker og kontrollere den viste afstandsmåling.

3.

Hvis en af løsningerne er acceptabel, skal du trykke på Yes for at bekræfte den valgte
registrerings nøjagtighed.
Hvis begge registreringsresultater er uacceptable, skal du forbedre registreringen ved at
hente flere punkter eller begynde forfra med registreringen.

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

REGISTRERING VIA OVERFLADEMATCHNING

Ingen match
Hvis det ikke er muligt at finde et match efter hentning af ekstra punkter, åbnes en dialog:

Figur 10
Valgmuligheder
Tryk på More Points for at hente ekstra punkter.
Du kommer tilbage til registreringsdialogen.
Tryk på Start Over for at genstarte registreringen.
Alle de punkter, der allerede er hentet, bliver slettet.
Tryk på Landmark for at skifte til pejlemærkeregistrering.
Kontrollér EM-pointerens nøjagtighed i referenceverificeringspunktet, som beskrevet på side
63.
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5

PEJLEMÆRKEREGISTRERING

5.1

Introduktion til pejlemærkeregistrering

5.1.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Ved pejlemærkeregistrering anvendes en teknik med matchning af parrede punkter.
Først planlægges registreringspunkter i det præoperative billedsæt, med eller uden
referencemarkører. Derefter hentes de samme punkter på patientens anatomi. Softwaren
korrelerer billedsættet med den faktiske patientanatomi.
BEMÆRK: Se producentens brugervejledning for yderligere oplysninger om placering af
referencemarkører på patienten.

Oversigt over arbejdsgangen
Arbejdsgang

Se

1.

Hvis det ikke er din standardregistreringsmetode, skal du skifte til pejlemærSide 49
keregistrering.

2.

Planlæg registreringspunkter.

Side 50

3.

Registrer punkterne i den rækkefølge, der defineres af softwaren.

Side 54

4.

Kontrollér registreringsnøjagtigheden.

Side 56
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5.1.2

Registreringsinstrumenter og sikkerhedsovervejelser

Registreringsinstrumenter
Når EM-pointeren anvendes til pejlemærkeregistrering, afhænger registreringsteknikken af den
type punkt, der skal registreres.
Registreringspunkt Teknik

Referencemarkører

Anbring EM-pointerens spids i markørens indvendige åbning, og sørg
for, at spidsen berører huden. Tryk derefter på knappen EM Pointer.
BEMÆRK: Undlad at udøve tryk på huden, da punktet skal hentes på hudens overflade.

Pejlemærker

Hold EM-pointerens spids mod pejlemærket, og tryk derefter på knappen
EM Pointer.
BEMÆRK: Undlad at udøve tryk på huden, da punktet skal hentes på hudens overflade.

Pejlemærker på
knogler

Tryk forsigtigt med EM-pointerens spids, indtil pejlemærket på knoglen er
nået, og tryk derefter på knappen EM Pointer.
BEMÆRK: Udøv tilstrækkeligt tryk til, at punktet hentes på knoglen og ikke på hudens overflade, men undgå at forårsage skade på patienten.

Undgåelse af hudforskydninger
Når du registrerer pejlemærker, skal du holde EM-pointeren vinkelret på pejlemærket. Derved
undgås utilsigtede hudforskydninger som følge af tryk fra instrumentet.
Planlæg registreringspunkter på steder, hvor det ikke er sandsynligt, at der vil forekomme
hudforskydning.

Sikker brug af EM-pointeren
Pas på, at pointerspidsen ikke skader patienten, når du bruger EM-pointeren til
registrering. Blodkar, øjne og andre følsomme områder er ikke egnede til
pejlemærkeregistrering.

Brug af referencemarkører
Registrering kræver mindst fire pejlemærker. Hvis der anvendes referencemarkører, anbefales det
at sætte seks eller syv markører på patienten for at sikre, at der er tilstrækkeligt med pejlemærker,
hvis nogle af markørerne skulle falde af.
Patienten må ikke flytte referencemarkørerne. For at undgå risikoen for at markører sluges,
må mindre børn eller konfuse patienter med påsatte referencemarkører ikke være uden
opsyn.
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5.1.3

Aktivering

Aktivering af pejlemærkeregistrering
Hvis din softwareversion omfatter Surface Matching Registration, er det indstillet som
standardregistreringsmetoden. Når softwaren er startet op, skal du manuelt vælge
Pejlemærkeregistrering fra rullemenuen på registreringsskærmen.

Figur 11
Trin
1.

Tryk på Surface Match på menulinjen.

2.

Vælg Landmark fra rullemenuen.
BEMÆRK: Hvis der vælges mere end ét billedsæt, indlæser softwaren automatisk det
bedste billedsæt til registrering.
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5.2

Planlægning af registreringspunkter

5.2.1

Oversigt

Optimal positionering af registreringspunkter
For at sikre en optimal registrering af referencemarkører eller pejlemærker er det vigtigt at
overholde følgende:
• Spred referencemarkørernes/pejlemærkernes positioner omkring hovedet, så vidt spredt som
muligt.
• Undgå at placere referencemarkører/pejlemærker i en symmetrisk struktur som f.eks. på række
eller i en regelmæssig form.
• Undgå områder med løs hud.
• Referencemarkørernes/pejlemærkernes positioner bør omslutte interesseområdet.

Typer af registreringspunktplanlægning
I registreringspunktplanlægningen kan du:
• planlægge pejlemærker: anatomiske eller kunstige (f.eks. skinner, implanterede skruer osv.)
• planlægge referencemarkører, som er synlige i billedsættet
Alle registreringspunkter, der er planlagt i navigationssoftwaren, vises med orange på skærmen.
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5.2.2

Planlægning af punkter

Generelle oplysninger
I dette afsnit beskrives det, hvordan man manuelt kan planlægge registreringspunkter
(referencemarkører eller pejlemærker).
Når du aktiverer pejlemærkeregistrering, åbnes skærmen til planlægning af punkter og opfordrer
dig til at planlægge punkter.

Skærmbilledlayout

③
④
①

②
⑤

⑥
Figur 12
Nr.

Komponent

Forklaring

①

3D-model

Tilføj manuelt registreringspunkter ved at trykke på 3D-modellen.

②

Axiale, koronale og
sagittale (ACS) visninger

Finjuster planlagte punkters position ved at trække i trådkorset
med en cirkel i ACS-visningerne.

③

Knappen billedsæt

Hvis der er mere end ét billedsæt til rådighed, skal du trykke på
denne knap for at vælge det billedsæt, du vil bruge til pejlemærkeregistrering.

④

Knappen slet

Slet punkter ved at vælge punktet og trykke på X ud for punktet.

⑤

Liste med punkter

Liste med planlagte punkter.

⑥

Knappen Registration
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• Denne knap er aktiv, når fire eller flere punkter er blevet defineret.
• Den åbner skærmen Registration og anvender de planlagte
punkter.
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5.2.3

Planlægning af referencemarkører

Generelle oplysninger
I dette afsnit beskrives det, hvordan man manuelt kan planlægge registreringspunkter ved hjælp
af halvautomatisk detektion af referencemarkører.

Tilføjelse af referencemarkører ved hjælp af halvautomatisk detektion
Tryk direkte på 3D-billedet for at aktivere den halvautomatiske detektionsfunktion. Når du trykker
på en markør på billedet, placeres et registreringspunkt direkte i centrum.
BEMÆRK: Halvautomatisk detektion kan kun bruges med kompatible referencemarkører (se side
13).
Trin

1.

Tryk på en referencemarkør på 3D-billedet på skærmen til planlægning af punkter.
3D-modellen roterer, indtil referencemarkøren er foran.
BEMÆRK: Træk om nødvendigt i 3D-billedet for at foretage justeringer af 3D-modellens
rotation.

2.

Tryk på referencemarkøren.
Et registreringspunkt (angivet med en cirkel) anbringes i midten af referencemarkøren.

3.

I ACS-visningerne er det vigtigt at sørge for, at registreringspunktet
er placeret midt i referencemarkøren.
Brug zoomfunktionen til at kontrollere, at registreringspunktet er placeret korrekt.

Kontrollér hver enkelt referencemarkørs position i de aksiale, koronale og sagittale
visninger.

Efterfølgende trin
Trin
Tryk på Registration.
Softwaren opfordrer dig til at registrere punkterne (se side 54).
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5.2.4

Ekstra funktioner til planlægning af punkter

Valg af punkter
Trin
Tryk på det ønskede punkt på 3D-modellen eller i listen med punkter.
Punktet markeres på listen og vises som udfyldt i visningerne.

Flytning af punkter
Trin
1.

Vælg det ønskede punkt.

2.

Træk i ACS-visningerne trådkorset med en cirkel til den nøjagtige ønskede placering af
registreringspunktet.

Sletning af punkter
Trin
Tryk på X i listen med punkter ud for det punkt, du vil slette.
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5.3

Udførelse af pejlemærkeregistrering

5.3.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Punkterne skal registreres i den rækkefølge, der defineres af softwaren.
Udfør altid registrering under sterile forhold og efter at have afdækket patienten for at
undgå unøjagtig navigation på grund af forskydning af patientreferencen.
Kontrollér pointerens nøjagtighed, før navigationen fortsættes, hvis pointeren tabes.

Visuelle softwaresignaler
Punkter, der skal registreres, er anført i softwaren. Ved siden af hvert punkt viser et ikon, om
punktet er registreret.

Figur 13
Ikon

Indikation

X

Punktet er endnu ikke registreret.

Flueben

Punktet er registreret.

Auditive softwaresignaler
Softwaren udsender en biplyd, hver gang et punkt registreres.
Hvis du prøver at registrere punktet flere gange, udsender softwaren en lavere tone. Punktet
registreres ikke igen.

Registrering af punkter

①

Figur 14
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Trin

1.

Brug EM-pointeren til at registrere punkterne fortløbende som angivet af softwaren.
BEMÆRK: Hvis en markør/et pejlemærke ikke er tilgængeligt, f.eks. på grund af den kirurgiske opstilling, kan du springe et punkt over ved at vælge det næste punkt i listen over
punkter ①. Derefter går du videre til det næste punkt på listen.
• Registrer mindst fire punkter, og tryk derefter på Verification, eller
• Registrer alle punkter på listen. Softwaren går videre til verificering.

2.
3.

Kontrollér registreringsnøjagtigheden i den dialog, der åbnes (se side 56).

Tilføjelse af punkter
Trin
Tryk på Back for at planlægge yderligere punkter.
Skærmen Registreringspunkter åbnes (se side 50).

Gentagelse af registreringen
Trin
For at gentage registreringen af et punkt skal du vælge punktet fra listen over punkter ① og derefter hente det igen.
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5.4

Nøjagtighed af pejlemærkeregistrering

5.4.1

Oversigt

Mulig reduktion af navigationsnøjagtigheden
For at sikre tilstrækkelig nøjagtighed skal billedsættet være egnet til stereotaktiske
navigationsprocedurer, og 3D-korrektheden skal være sikret. Scan patienten som
beskrevet i scanningsprotokollen fra Brainlab.
På grund af mulige forvrængninger i MR-billedsættene kan navigationsnøjagtigheden være
nedsat ved interessepunkterne, selvom registreringen er blevet verificeret som
tilfredsstillende.
Kontrollér nøjagtigheden på andre områder end i nærheden af de registrerede pejlemærker.
Som følge af fejlspredning skal du være opmærksom på, at navigationsnøjagtigheden kan
være nedsat i andre områder end de registrerede pejlemærker og områder, hvor
nøjagtigheden blev kontrolleret.
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5.4.2

Verificering af registrering

Verificering af registreringsnøjagtighed
Når registreringen er udført, åbnes skærmen til verificering af registreringen.

Figur 15
Trin
1.

Hold pointeren på kendte anatomiske pejlemærker i interesseområdet (f.eks. nasion eller
det mest laterale øjepunkt), og bekræft, at den pointerposition, der vises i billedvisningen,
stemmer overens med det faktiske punkt på patientens anatomi.

2.

Hold pointeren på forskellige punkter på patientens kranium, og kontrollér, at den viste afstand fra den virtuelle pointerspids til patientens hud svarer til den faktiske pointers position.
BEMÆRK: Afstandsmålingen vises, når pointerens spids er højst 8 mm fra den beregnede overflade.

Kontrollér nøjagtigheden ved flere anatomiske pejlemærker, særligt i interesseområdet, da
den kan afvige fra den nøjagtighed, der er verificeret på hudoverfladen. Hvis
interesseområdet ikke er tilgængeligt, skal du i stedet verificere områder så tæt på
interesseområdet som muligt.

Efterfølgende trin
På baggrund af den nøjagtighed, softwaren har beregnet, og den visuelle verificering kan du
fortsætte på følgende måde:
Valgmuligheder
Tryk på Yes, hvis den verificerede registrering er tilstrækkelig.
Navigationen startes.
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Valgmuligheder
Tryk på No, hvis den verificerede registrering er utilstrækkelig. Dialogen Improvement Options
åbnes:

Derefter kan du:
• planlægge yderligere punkter eller modificere eksisterende planlagte punkter
• hente tidligere planlagte punkter igen
• skifte til registrering via overfladematchning

Hvis registrering ikke kan findes
Hvis der ikke kan findes nogen registrering på grund af utilstrækkelig nøjagtighed, åbnes en
dialog:

Figur 16
Valgmuligheder
Tryk på Plan Points for at justere, tilføje eller fjerne punkter.
Skærmen til planlægning af punkter åbnes (se side 50).
Tryk på Re-Acquire for at gentage registreringen.
Tryk på Surface Match for at afslutte pejlemærkeregistreringen og udføre registrering via overfladematchning.
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NAVIGATIONSFUNKTIONER

6.1

Konfigurering af navigationsvisninger

6.1.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Når du har afsluttet verificeringen af registreringen, viser navigationsskærmen patientens
anatomiske informationer i en 3D-model samt aksiale, koronale og sagittale (ACS) visninger.
Hvis der er tilsluttet en videokilde til navigationssystemet, vises et videobillede i stedet for en 3Dmodel.

Figur 17

Billedkvalitet
Navigationsvisningerne viser datarekonstruktioner. Disse billeder er interpolerede og kan
derfor synes at have en anden eller en højere opløsning end det oprindelige billedsæt.
Informationer fra tilstødende planer kan blive vist i det aktuelle rekonstruktionsplan.
Derudover kan aksiale, koronale og sagittale rekonstruktioner afvige fra den faktiske
aksiale, koronale og sagittale billedretning afhængigt af patientens position i scanneren
eller en manipuleret billedtilpasning.
Navigationsvisningerne er ikke egnede til diagnostisk brug, da de kan være forvrængede.
Farverne kalibreres ikke, og billedopløsningen er utilstrækkelig til diagnostisk brug. Det
anbefales at bruge kontekstinformationer (f.eks. størrelse og position) til identificering af
objekterne.
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Hvis visningen viser et billedsæt, der indeholder en defekt billedskive, vises en meddelelse
herom.

Videoforsinkelse
Visningen af videobilleder kan være forsinket, hvis systemets kapacitet udnyttes fuldt ud.
Det anbefales at vise videobilleder på en særskilt, ekstra monitor, især i forbindelse med kritiske
indgreb.

3D-visningens begrænsninger
Den rumlige opfattelse og afstandsbedømmelsen er begrænset ved brug af 3D-visninger.
Navigation udelukkende på baggrund af visninger af volumen kan resultere i fejlfortolkning
i nogle tilfælde. Verificer først kritiske beslutninger i 2D-rekonstruktionsvisninger.

Instrumentvisning
Når det navigerede instrument er inden for navigationsvoluminet, vises gengivelsen af
instrumentet i navigationsvisningerne.

①

②

Figur 18
Nr.

Komponent

①

Trådkorset angiver spidsen af instrumentet.

②

Når pointeren eller det navigerede instrument er på linje med visningen (instrumentaksen
er i billedplanet), vises en forlængelse af instrumentet. Forlængelsen vises i 2D og 3D.

Billedmærkning
Alt efter det viste billede er visningerne mærket med billedretningen:
Mærkat
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Retning

A

Anterior

P

Posterior

L

Venstre

R

Højre

H

Hoved

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

NAVIGATIONSFUNKTIONER

Mærkat
F

Retning
Fod

Billedsætretning
Standard billedretning er rygleje fra fødder til hoved.
Nærmere oplysninger om redigering af mærkningen af billedretningen findes i
softwarebrugervejledningen til DICOM Viewer.
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6.1.2

Automatisk zoomfunktion

Generelle oplysninger
Funktionen Auto-Zoom fordobler de viste billeders zoomfaktor, når det navigerede instrument
holdes stille i samme position. Denne zoomfaktor opretholdes, så længe instrumentet navigeres
langsomt.
Hvis instrumentet bevæges hurtigt eller fjernes fra navigationsvoluminet, skiftes der til standard
zoomfaktor.

Aktivering af den automatiske zoomfunktion

Figur 19
Trin
Skub knappen Auto-Zoom mod højre.
Skub knappen mod venstre for at deaktivere funktionen.
BEMÆRK: Funktionen Auto-Zoom er som standard deaktiveret.
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6.2

Verificering af navigationsnøjagtigheden

6.2.1

Oversigt

Instrumentnøjagtighed
Brug ikke unøjagtige instrumenter.

Verificering af instrumentnøjagtighed med EM-pointeren

Figur 20
Trin
1.

Hold EM-pointerens spids i EM-instrumentreferencens verificeringspunkt.

2.

Afstanden mellem instrumentets spids og verificeringspunktet vises på navigationsskærmen.

BEMÆRK: EM-pointerens nøjagtighed kan også kontrolleres ved at holde spidsen mod kendte
anatomiske pejlemærker.
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6.3

Skærmbilleder

6.3.1

Oversigt

Optagelse af skærmbilleder
Trin
Tryk på knappen Screenshot eller på knappen EM Pointer for at tage et billede
af den aktuelle skærm.
Skærmbillederne gemmes under patientens data og kan eksporteres til et eksternt lagermedium
eller en netværksplacering via Content Manager.
BEMÆRK: Skærmbilleder kan også gennemses i anden Brainlab-software (f.eks. DICOM
Viewer), når blot de relevante patientdata er indlæst.

Anonymisering af skærmbilleder
Patientnavnet vises på alle skærmbilleder. For at beskytte fortrolige patientoplysninger
skal adgang til skærmbilleder være begrænset til det relevante lægefaglige personale.
Systemet kan konfigureres, så patientoplysningerne ikke vises på skærmbillederne. Kontakt
Brainlab-support for nærmere oplysninger.
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6.4

Instrumentindstillinger

6.4.1

Oversigt

Adgang til instrumentoplysninger

Figur 21
Trin
Tryk på knappen Instruments.
Oplysninger om antal resterende genprocesseringscykler, kalibreringsstatus og
tilsluttet instrumentport vises.
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7

KALIBRERING AF
INSTRUMENTER

7.1

Introduktion til kalibrering

7.1.1

Oversigt

Generelle oplysninger
Medmindre instrumenterne er prækalibrerede, skal de kalibreres og verificeres, inden de bruges til
navigation.
Følgende typer instrumenter kræver en EM-instrumentreference, for at der kan udføres
kalibrering og verificering:
• Klemmer
• Pointere med flere spidser
• Sugerør
Disse instrumenter kalibreres ved hjælp af EM-pointerens kalibreringspunkt.
BEMÆRK: Oplysninger om EM-instrumentreferencen findes i instrumentbrugervejledningen.

Brug af flere instrumenter
Softwaren sporer flere instrumenter samtidigt. Hvis du tilslutter en instrumentreference, åbner
softwaren kalibreringsdialogen.

Instrumenter, der skal kalibreres
Brug udelukkende kompatible Brainlab EM-instrumenter for at sikre passende
kalibreringsnøjagtighed. På side 11 findes en liste over kompatible instrumenter.
Gør ikke forsøg på at kalibrere ikke-godkendte instrumenter til brug sammen med EM ENT.
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7.1.2

Aktivering af kalibrering

Før du begynder
Sørg for, at:
• alle instrumentadapterskruer er skruet godt fast
• kun det instrument, der skal kalibreres, er inden for navigationsvoluminet
Læs alle relevante afsnit i instrumentbrugervejledningen grundigt igennem.

Aktivering af kalibreringen

Figur 22
Valgmuligheder
Tilslut instrumentreferencen, og hold instrumentet inden for navigationsvoluminet.
Kalibreringsdialogen åbnes automatisk.
Tryk på knappen Instruments, og vælg derefter det instrument, der skal kalibreres, i den dialog, der åbnes.
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7.2

Udførelse af kalibreringen

7.2.1

Kalibrering og verificering

Kalibrering med EM-pointerens kalibreringspunkt
Du kan udføre kalibrering og verificering af kompatible pointerspidser og sugerør med EMpointerens kalibreringspunkt ①.

①

Figur 23

Kalibrering og verificering

Figur 24
Trin

1.

Hold instrumentet med den påsatte instrumentreference i et pålideligt område af navigationsvoluminet.
Hvis det er første gang, du kalibrerer instrumentet, åbnes dialogen Instrument Calibration.

2.

Anbring instrumentspidsen på kalibreringspunktet, og tryk derefter på knappen.
Statusbjælken udfyldes.

3.

Hold pointeren og instrumentet sammen, drej instrumentet mindst 50° i forhold til kalibreringspunktet, og tryk derefter på knappen.
Statusbjælken udfyldes fortsat.
BEMÆRK: Sørg for at holde instrumentet vinkelret på kalibreringspunktet.
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Trin
4.

Når kalibreringen er gennemført, er statusbjælken fuld, og navigationsskærmen åbnes.

Mislykket kalibrering
Kalibreringen mislykkes, hvis:
• instrumentet og EM-pointeren ikke holdes i et pålideligt område af navigationsvoluminet
• det kalibrerede instrument er for langt
• der bruges instrumenter, som indeholder materialer, der forårsager elektromagnetisk
interferens
• nøjagtigheden er utilstrækkelig
• der er placeret flere instrumenter i magnetfeltet, hvilket medfører nedsat sporingsnøjagtighed
Hvis kalibreringen mislykkes, åbnes en dialog:

Figur 25
Instrumenterne skal kalibreres ved at holde pointeren og instrumentreferencen inde på det
mest pålidelige område af navigationsfeltet, ellers kan det ske, at kalibreringen mislykkes.

70

Softwarebrugervejledning Rev. 1.0 EM ENT Ver. 1.0

KALIBRERING AF INSTRUMENTER

7.2.2

Efter kalibrering

Verificering af kalibrering
For at verificere instrumentkalibreringens nøjagtighed under operationen skal du gentagne
gange pege med det kalibrerede instrument på kendte anatomiske pejlemærker og
kontrollere den position, der vises på skærmen.

Udskiftning af instrument eller instrumentreference
Instrumentreferencen må ikke skiftes ud eller omplaceres efter kalibrering. Det vil resultere
i en ukorrekt instrumentvisning.
Udskiftning af en instrumentspids (f.eks. spidser på pointer med flere spidser) kræver en
ny instrumentkalibrering.
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