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Softwareversioner: ENT 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x

VÆLG, IMPORTÉR OG ARKIVÉR DATA
• Log på systemet.
• Systemet giver adgang til patienter fra: CD, USB eller
hospitalets netværk.

s

Når systemet henter data fra det valgte medie,
blinker det tilsvarende ikon a.

d

• Ikonerne ved siden af patientdatasættet angiver:
- iPlan 3.x data s.
- Brainlab ENT 2.x navigationsdata d.
- DICOM-data f.

f
a

PATIENTVALG
• Under Patient Selection kan du finde en patient ved
hjælp af:
- Bladring.
- Indtastning af patientens navn i søgefeltet.
- Isættelse af en CD/USB.

BEMÆRK: Den valgte patient fremhæves med gult.

SKÆRMEN PREVIEW
• Den valgte patient vises på skærmen Preview.
• Hvis du vælger et bestemt datasæt, vises
dialogboksen Viewer. Det giver dig mulighed for at
bladre gennem alle skiverne i datasættet.

BEMÆRK: Det er ikke muligt at justere
indstillingerne for gråtonefordelingen eller at se
oplysninger om DICOM-billeder i Patient Browser.

PROGRAMVALG
• Tryk på Proceed with... for at få vist alle tilgængelige
programmer.
• Vælg et program.

BEMÆRK: Gå videre til afsnittene Registrering og
Navigation i denne lynvejledning. Når du har
afsluttet afsnittene Registrering og Navigation, skal
du vende tilbage til Lagring af et datasæt, som
findes på bagsiden af denne side.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

LAGRING AF ET DATASÆT
Efter lukning af Navigation-programmet:
• Skærmen Plan Details åbnes.
• Du kan ændre planens navn eller skrive yderligere
kommentarer i de relevante felter.
• Tryk på Continue.

AFSLUTNING AF BEHANDLINGEN
Du kan gemme dataene:
• På navigationssystemet.
• På en CD/USB.
• På netværket.

Softwaren vender tilbage til hovedskærmen efter
lagring af patientdata.
• Tryk på Continue.

BEMÆRK: Sørg for at ikonet for det ønskede
lagringssted er aktivt (gult).
NEDLUKNING
• Tryk på nedlukningsknappen øverst til højre på
skærmen.
• Vælg en af mulighederne i dialogboksen Exit:
- Log off afmelder den aktuelle bruger.
- Shutdown lukker systemet ned.
- Restart genstarter systemet.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

ENDOSKOPTILSLUTNING
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KABLER
a

s

Endoskopet tilsluttes til Brainlab-systemet ved hjælp
af et af følgende kabler:
a BNC.
s S-video.

TILSLUTNING TIL KOLIBRI (MULIGHED 1)
Ældre systemer (grønne paneler på monitoren):
• Tilslut endoskopet til porten ”indgang til video i
realtid” a ved hjælp af BNC-kablet. (BNC-kablet
forbindes med det adapterkabel, som er tilsluttet i
denne port.)
• Konfigurér visningsindstillingerne under Tools >
Video for at få vist signalet fra endoskopet.
a

TILSLUTNING TIL KOLIBRI (MULIGHED 2)
Nyere systemer (gule paneler på monitoren):

s
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• Tilslut endoskopet til den relevante Kolibri-port ved
hjælp af BNC-kablet eller S-video-kablet.
- BNC-kabel: Tilsluttes til porten ”indgang til video i
realtid” a.
- S-video-kabel: Tilsluttes til porten s. (S-videokablet forbindes med det adapterkabel, som er
tilsluttet i denne port.)
• Konfigurér visningsindstillingerne under Tools >
Video for at få vist signalet fra endoskopet.

Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

OPSÆTNING PÅ OPERATIONSSTUEN
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FASTGØR REFERENCEHOVEDBÅNDET
Hvis du bruger referencehovedbåndet med
referencehovedbåndsenheden:
• Fastgør referencehovedbåndet på patientens
hoved.
• Fastgør engangsmarkørkugler på
referencehovedbåndsenheden.
• Fastgør enheden på forbindelsespladen på
hovedbåndet.

BEMÆRK: Sørg for, at referencehovedbåndet er
forsvarligt fastgjort, så det ikke kan glide af.
PLACERING AF SYSTEMET
Anbring systemet således, at:
• Kirurgen let kan se skærmen.
• Kameraet er 1,2-1,8 meter fra patientens hoved.
• Referenceenheden er synlig for begge kameralinser.

BEMÆRK: Kameraet skal have uhindret udsyn til
referenceenheden og instrumenterne. Sørg for, at
store instrumenter (f.eks. mikroskop) ikke blokerer
synet.

VERIFICÉR KAMERAETS SYNLIGHED
a

Verificér, at referenceenheden og instrumenterne er
synlige, inden registreringen påbegyndes.
• Kameraets synsfelt a.
- Grønne kugler = standard Pointer eller Softouch.
- Hvide kugler = ikke-kalibreret instrument, enhed før
patientregistrering.
- Røde kugler = enhed efter patientregistrering.
- Grå kugler/cirkler = uidentificeret instrument.

a
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VERIFICÉR STATUSFELTET
• Statusfelt a.
- Grønt statusfelt = instrumenter og enhed er synlige.
- Rødt statusfelt = enhed og/eller instrumenter er ikke
synlige.
- Gult statusfelt = kameraet har mistet udsynet til
hovedbåndsreferenceenheden. Statusbjælken
forbliver gul, indtil normal sporing genoptages. Hvis
der ikke skabes synlighed, skifter statusfeltet farve
til rød.
BEMÆRK: Hvis en statusbjælke er gul, kan præcis
sporing ikke garanteres.

Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

REGISTRERING AF OVERFLADEMATCHNING
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TRIN 1
• Vælg Surface Matching (via knappen Register) for
at aktivere registrering.
• Kontrollér, at referenceenheden er synlig for begge
kameralinser, hvilket angives af de tre hvide kugler i
kameradisplayet.

TRIN 2A (MED Z-TOUCH)
• Tænd enheden på afbryderen (på undersiden af
z-touch).
• Tryk på knappen, og hold den halvt nede for at
aktivere den synlige stråle.
• Tryk på knappen, og hold den helt nede for at
aktivere både den infrarøde og den synlige stråle.

BEMÆRK: Ukorrekt håndtering af z-touch-laseren
er farlig for såvel patienter som klinisk personale.

TRIN 2B (MED SOFTOUCH)
• Tryk på tænd/sluk-kontakten (se pilen) for at aktivere
enheden. Den grønne LED blinker tre gange for at
angive, at enheden er aktiveret.

BEMÆRK: For at undgå at huden forskubbes, må
spidsen af Softouch-enheden under optagelse kun
røre patienten meget let. Hvis Softouch-enheden
ikke anvendes i længere tid, slukker den af sig selv.

TRIN 3
• Tryk på Guide i dialogen Patient Registration for at
optage anatomiske pejlemærker med pointeren/
Softouch i henhold til anvisningerne.

BEMÆRK: Hvis Softouch-enheden er i kameraets
synsfelt, aktiverer softwaren automatisk Softouchregistrering.
BEMÆRK: For at aktivere z-touch-registrering skal
du fjerne Softouch-enheden fra synsfeltet, vente et
par sekunder og begynde at optage punkter.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

TRIN 4
Optag knoglestrukturer på begge sider af ansigtet.
• z-touch: Bevæg langsomt z-touch-laseren, med
knappen trykket helt ned, lodret over patientens
ansigt.
• Softouch: Berør patientens hud let med spidsen på
Softouch-enheden for at optage et punkt. Vellykket
optagelse bekræftes med et bip.

BEMÆRK: Optag områder, der findes i patientens
billedsæt. Sørg for at markere næsen.
TRIN 5
Softwaren rapporterer den beregnede
registreringsnøjagtighed.
• Hold pointeren imod mindst fem anatomiske
pejlemærker, og kontrollér, at pointerens position i
billedvisningerne svarer til det faktiske punkt i
patientens anatomi.
• Berør huden med pointeren. Softwaren viser
afstanden fra pointerens spids til hudoverfladen.
• Tryk på Accept, hvis nøjagtigheden er tilfredsstillende.
Tryk i modsat fald på Improve eller Cancel.
TRIN 6
• Tryk på pålidelighedsikonet for at aktivere et
(farvekodet) pålidelighedskort: (grøn = høj
pålidelighed, gul = moderat pålidelighed,
ikke-farvet = lav pålidelighed).
• Kontrollér nøjagtigheden tæt på interesseområdet for
at få et skøn af, hvor pålideligt det er i forhold til dit
aktuelle pejlemærke.
• Tryk om nødvendigt på Improve for at optage
yderligere punkter, eller gentag registreringen.
• Tryk på Accept, hvis nøjagtigheden er
tilfredsstillende.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

INSTRUMENTKALIBRERING
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TRIN 1
• Fastgør engangsmarkørkuglerne sikkert på
instrumentadapteren.
• Montér instrumentadapteren på det instrument, der
skal kalibreres. For at opnå den største nøjagtighed
skal enhedens længste arm vendes, så den sidder
på langs af instrumentets akse.

BEMÆRK: Instrumentadapteren skal gøres helt fast
til instrumentet for at undgå enhver bevægelse.

TRIN 2
• Fastgør markørkuglerne sikkert på
instrumentkalibreringsmatricen (ICM4).
• Kalibreringen aktiveres ved at holde ICM4 og det
valgte instrument sammen inden for kameraets
synsfelt. Begge skal være synlige for kameraet under
hele kalibreringen.

TRIN 3
Hvis en tidligere kalibrering står til rådighed for den
valgte adapter:
• Tryk på Restore for at bruge den tidligere kalibrering
(kun hvis instrumentet eller instrumentadapteren ikke
er blevet skiftet).
• Tryk på Calibrate for at udføre en ny kalibrering (hvis
der er tale om et nyt instrument, eller placeringen af
instrumentadapteren har ændret sig).

BEMÆRK: Sørg for at verificere den genoprettede
kalibrering.
TRIN 4
Følgende kalibreringsmetoder står til rådighed:
• Omdrejningspunkter: Til kalibrering af
instrumentspidser (standardmulighed).
• Huller: Til kalibrering af spids og bane for
instrumenter med stump eller buet spids.
• Udskæringer: Til kalibrering af instrumenter uanset
diameter.

BEMÆRK: Tryk på knappen Load for at indlæse et
prækalibreret instrument (hvis tilgængeligt).
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

TRIN 5A
Omdrejningspunktkalibrering: Den bedste metode til
instrumenter med en spids spids.
• Hold instrumentets spids over et omdrejningspunkt.
• Drej instrumentet en smule. Sørg for, at instrumentets
spids ikke glider ud af omdrejningspunktet.

BEMÆRK: Denne metode kan ikke kalibrere et
kurvet instruments bane.

TRIN 5B
Kalibrering ved hjælp af kalibreringshuller: Den
bedste metode til instrumenter med en fast diameter.
• Indsæt instrumentets spids i det mindst mulige
kalibreringshul. Sørg for, at instrumentets spids rører
bunden af hullet.
• Tryk på det tilsvarende kalibreringshul på skærmen.
• Hold instrumentet stille. Hold instrumentets spids helt
nede i kalibreringshullet under hele proceduren.

TRIN 5C
V-indsatskalibrering (udskæring): Den bedste
metode til meget lange instrumenter.
• Kalibrér spidsen ved hjælp af et omdrejningspunkt.
• Læg derefter instrumentskaftet langs V-indsatsen, og
hold instrumentet stille.

TRIN 6
Verificering af kalibreringen:
• Instrumentets spids: Drej instrumentet i
omdrejningspunktet.
• Instrumentets bane: Tryk på Show Axis, og drej
instrumentet i udskæringen.

BEMÆRK: Hvis kalibreringen ved hjælp af
kalibreringshuller er udført, kan spidsen og banen
verificeres samtidig ved at dreje instrumentets spids
i kalibreringshullet.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

KONFIGURERING AF VISNINGER
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KONFIGURÉR INDIVIDUELLE VISNINGER
Tryk på øjeikonet i en hvilken som helst visning for at
definere indstillingerne for den pågældende visning.
På fanebladene, som åbner, vælges:
• 2D Views: Definerer en 2D-orientering (f.eks. aksial).
• 3D Views: Definerer en 3D-orientering (f.eks.
3D-oversigt).
• Other Views: Definerer f.eks. mikroskopvisning.
• View Configuration: Definerer synligheden og
visualiseringen af objekter i individuelle visninger.
• Windowing: Justerer indstillingerne
gråtonefordelingen i billedsæt.
GENNEMGÅ DATA
• Tryk på Freeze i menulinjen for at låse displayet og
aktivere nedenstående funktioner:
- Brug pileknapperne øverst/nederst i visningen til at
bladre gennem billedsættet snit for snit (eller brug
det usynlige rullepanel mellem pilene).
- Tryk på og træk i det blå trådkors for at gencentrere
billeddata i visningen.
• Tryk på knappen Target i menulinjen for at centrere
banens målpunkt i midten af visningen.

KONFIGURÉR HOVEDSKÆRMBILLEDER
Brug Display-knapperne til at konfigurere tre
hovedskærmbilleder, som der kan skiftes imellem.
• Vælg en skærm (View 1 > View 2).
• Tryk på Display for at vælge en forudkonfigureret
displayindstilling.
• Vælg en displayindstilling i fanen Layouts.
• Vælg et billedsæt (hvis der er mere end et
tilgængeligt) i dialogen Select Set.
• Tryk på Add for at gemme displayindstillingen.

KONFIGURERET SKÆRMBILLEDE (EKSEMPEL)
Så snart man har valgt et billedsæt, vises den
konfigurerede hovedskærm (f.eks. 2x3 Windows).
• Tryk på udvidelsesikonet i den relevante visning for
at få den vist i fuld skærm.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

STANDARD 4-VINDUESVISNING
Ændring af aksiale, frontale og sagittale visninger til
et andet billede:
• Tryk på Display.
• Vælg en af valgmulighederne (f.eks. Standard 4
Windows).
• Vælg et billedsæt i dialogen Select Set.
• Tryk på udvidelsesikonet i den relevante visning for
at få den vist i fuld skærm.

HÅNDTERING AF DATA I VISNINGER
Tryk på Data i menulinjen for at vælge mellem:
• Image Sets: Justerer gråtonefordeling og
positionering. Skifter mellem billedsæt.
• Objects, Overlays: Håndterer og viser objekter.
• Trajectories: Håndterer og opretter baner.
• Points: Administrerer punkter.
• Image Fusions: Fusionerer to billeder.
• Screenshots: Viser skærmbilleder, som er blevet
taget under undersøgelsen.
• Load Data: Indlæser supplerende data.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

NAVIGATION - OVERBLIK
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EFTER VELLYKKET REGISTRERING
• Fjern forsigtigt den ikke-sterile referenceenhed.
• Afdæk patienten, og fastgør en steril
referenceenhed.
• Afdæk, og tape omkring referenceenhedens
forbindelsesrør.

BEMÆRK: Sørg for ikke at ændre
hovedholderadapterens position, når den sterile
referenceenhed monteres. Dette kan føre til
unøjagtig sporing og alvorlige læsioner på patienten.

VALGMULIGHEDER FOR NAVIGATION
Tryk på Tools i menulinjen for at vælge mellem:
• Instruments: Vælger mellem kalibrerede
instrumenter.
• Microscope: Aktiverer mikroskopnavigation.
• Ultrasound: Initialiserer ultralydsporing.
• Measurement: Viser en skala eller afstande i
navigationsvisningen.

VÆLG INSTRUMENTER
• Tryk på Instruments i dialogen Tools for at åbne
dialogen Tools/Instruments.
• Tryk på Additional Instruments for at kalibrere
instrumenter.

BEMÆRK: Se afsnittet Instrumentkalibrering i
denne lynvejledning.

DEFINÉR INSTRUMENTINDSTILLINGER
• Tryk på Instruments i dialogen Tools for at åbne
dialogen Tools/Settings.
• Tryk på Settings:
- Vælg Pivoting Detection for at muliggøre
automatisk aktivering af instrumentkalibreringen.
- Aktivér/deaktivér 3-D Tools for at skifte mellem et
3D-og et 2D-instrumentdisplay.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

INDSTIL FORSKYDNING AF VÆRKTØJSSPIDSEN
Brug denne funktion til virtuelt at forlænge eller
trække en navigeret instrumentspids tilbage.
• Tryk på Offset i menulinjen for at åbne dialogen Tool
Tip Offset.
• Definér værdierne for værktøjsspidsens forskydning i
millimeter.
• På navigationsskærmbilledet:
- Den røde linje og trådkorset repræsenterer
forskydningen.
- Den grønne linje og trådkorset repræsenterer det
faktiske instrument.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.

PAINT-NAVIGERING
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OM PAINT
Funktionen Paint gør det muligt at spore kirurgisk
fjernede vævsvolumener i patientens anatomi og
derefter få de sporede oplysninger vist som
overlejring på visningerne af patientbillederne.
• Brug følgende instrumenter sammen med Paint:
- Pointer med flere spidser med buede eller lige
Painter-pointerspidser (se billedet til venstre) eller
- Brainlab-pointer.

KALIBRERING OG VERIFICERING AF
INSTRUMENTER
• Aktivér kalibreringen ved at holde ICM4 og Painterinstrumentet sammen inden for kameraets synsfelt.
• Indlæs et prækalibreret instrument ved at trykke på
Load i dialogen Instrument Calibration, og vælg
Paint Instrument.
• Verificér kalibreringen.

AKTIVÉR PAINT-SESSION
• Anbring instrumentspidsen på startpunktet på
patienten.
• Aktivér sessionen ved at trykke på Paint i menulinjen.
• Bevæg langsomt instrumentet hen over patienten for
at markere det område, hvorfra vævet blev fjernet.
• Afslut sessionen ved at trykke på Paint igen.

BEMÆRK: Du kan udføre flere Paint-sessioner. Alle
markerede områder (overlejringer) giver ét
sammensat Paint-objekt.

ÆNDRING AF PAINT-OBJEKTET
Dialogen Paint Object Options åbnes og viser den
oprettede Paint-overlejring. Om nødvendigt kan det
overlejrede objekt ændres.
• Du kan ændre Paint-objektets farve ved at vælge en
farve i paletten.
• Tryk på Accept for at gemme det aktuelt markerede
område.
• Tryk på Reject for at slette det aktuelt markerede
område.
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Bemærk: Denne lynvejledning kan ikke erstatte brugervejledningerne.
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