PATIENT BROWSER

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

Softwareversies: ENT 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
SELECTEER, IMPORTEER EN ARCHIVEER GEGEVENS
• Log in op het systeem.
• Het systeem heeft toegang tot patiënten op: cd, USB of
het ziekenhuisnetwerk.

s

Wanneer het systeem gegevens ophaalt uit het
geselecteerde medium, knippert het bijbehorende
pictogram a.

d

f
a

• De pictogrammen naast de patiëntgegevensset duiden op
het volgende:
- iPlan 3.x-gegevens s.
- Brainlab ENT 2.x-navigatiegegevens d.
- DICOM-gegevens f.

PATIËNTSELECTIE
• In Patient Selection kunt u een patiënt zoeken door:
- te scrollen
- de naam van de patiënt in het zoekveld in te voeren
- een cd/USB te plaatsen

OPMERKING. De geselecteerde patiënt wordt geel
gemarkeerd.

PREVIEWSCHERM
• De geselecteerde patiënt verschijnt het in het Preview
scherm.
• Door een specifieke gegevensset te selecteren, wordt een
dialoogvenster Viewer geopend. Hiermee kunt u door elk
segment van de gegevensset scrollen.

OPMERKING. Het is in Patient Browser niet mogelijk
de grijswaarden aan te passen of DICOM-beelddetails
te bekijken.

SELECTIE APPLICATIE
• Druk op Proceed with... om de mogelijke applicaties
te tonen.
• Selecteer een applicatie.

OPMERKING. Ga verder met de hoofdstukken
Registratie en Navigatie in deze beknopte handleiding.
Nadat de hoofdstukken Registratie en Navigatie zijn
voltooid, keert u terug naar Een gegevensset opslaan
aan de achterzijde van deze pagina.
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EEN GEGEVENSSET OPSLAAN
Na het sluiten van de applicatie Navigatie:
• Wordt het scherm Plan Details geopend.
• U kunt de naam van het plan wijzigen of aanvullende
opmerkingen in de daarvoor bestemde ruimte invoeren.
• Druk op Continue.

ROND DE BEHANDELING AF
U kunt de gegevens opslaan:
• op het navigatiesysteem
• op een cd/USB
• op het netwerk

Na het opslaan van de patiëntgegevens keert de software
terug naar het hoofdscherm.
• Druk op Continue.

OPMERKING. Controleer of het pictogram van het medium
waarop u de gegevens wilt opslaan, actief (geel) is.

UITSCHAKELEN
• Druk op de toets Afsluiten rechtsboven in het scherm.
• Selecteer een optie in het dialoogvenster Exit:
- Log off logt de huidige gebruiker uit.
- Shutdown schakelt het systeem uit.
- Restart start het systeem opnieuw op.
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ENDOSCOOPAANSLUITING
...............................................................................................................................................................................................................................................

Softwareversies: ENT 2.x
KABELS
a

s

De endoscoop wordt op het Brainlab-systeem aangesloten
met een van de volgende kabels:
a BNC.
s S-video.

AANSLUITING OP KOLIBRI (OPTIE 1)
Voor oudere systemen (groene panelen op de monitor):
• Sluit de endoscoop aan op de poort "Real Time Video In" a
met behulp van de BNC-kabel. (De BNC-kabel wordt
aangesloten op de adapterkabel op deze poort.)
• Configureer de weergaveinstellingen in Tools > Video om
het endoscoopsignaal weer te geven.

a
AANSLUITING OP KOLIBRI (OPTIE 2)
Voor nieuwere systemen (gele panelen op de monitor):
• Sluit de endoscoop aan op de betreffende Kolibri-poort
met behulp van de BNC-kabel of de S-videokabel.
- BNC-kabel: aansluiten op poort "Real Time Video In" a.
- S-videokabel: aansluiten op poort s. (S-videokabel
wordt aangesloten op de adapterkabel op deze poort.)
• Configureer de weergaveinstellingen in Tools > Video om
het endoscoopsignaal weer te geven.

s
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OK-OPSTELLING

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

Softwareversies: ENT 2.x, iPlan 3.x
REFERENTIEHOOFDFRAME AANBRENGEN
Als u de referentiehoofdband gebruikt in combinatie
met het referentiehoofdbandframe:
• Bevestig de referentiehoofdband op het hoofd van
de patiënt.
• Bevestig wegwerpmarkeerbollen op het
referentiehoofdbandframe.
• Bevestig het frame aan de connectorplaat op de hoofdband.

OPMERKING. Controleer of de referentiehoofdband
stevig is vastgemaakt, zodat deze niet wegglijdt.

SYSTEEM POSITIONEREN
Positioneer het systeem zodanig dat:
• de chirurg de monitor goed kan zien
• de camera 1,2-1,8 meter van het hoofd van de patiënt af
staat
• het referentieframe zichtbaar is voor beide cameralenzen

OPMERKING. De camera moet vrij zicht hebben op het
referentieframe en de instrumenten. Zorg ervoor dat grote
instrumenten (bijvoorbeeld de microscoop) het zicht niet
blokkeren.

CONTROLEER HET ZICHT VAN DE CAMERA
a

Controleer of het referentieframe en de instrumenten
zichtbaar zijn voordat u de registratie uitvoert.
• Gezichtsveld van de camera a.
- Groene bollen = standaard Pointer of Softouch
- Witte bollen = ongekalibreerd instrument, frame vóór
patiëntregistratie
- Rode bollen = frame na patiëntregistratie
- Grijze bollen/cirkels = onbekend instrument

CONTROLEER HET STATUSVELD
• Statusveld a.
- Groen statusveld = frame en instrumenten zichtbaar.
- Rood statusveld = frame en/of instrumenten niet zichtbaar.
- Geel statusveld = de camera heeft zojuist het zicht verloren
hoofdband referentieframe. De statusbalk blijft geel tot
normale tracking wordt hervat. Als de zichtbaarheid niet
wordt bevestigd, wordt het statusveld rood.

OPMERKING. Indien een statusbalk geel is, kan een
nauwkeurige tracking niet worden gegarandeerd.
a
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OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
...............................................................................................................................................................................................................................................

Softwareversies: ENT 2.x
STAP 1
• Selecteer Surface Matching (via de knop Register
button) om de registratie te activeren.
• Controleer of de referentiester zichtbaar is voor beide
cameralenzen, aangeduid door drie witte bollen in de
cameradisplay.

STAP 2A (Z-TOUCH-OPTIE)
• Zet de aan/uit-schakelaar aan (onderkant van z-touch).
• Houd de schakelaar half ingedrukt om de zichtbare straal
te activeren.
• Houd de schakelaar helemaal ingedrukt om zowel
de infrarood- als de zichtbare straal te activeren.

OPMERKING. Onjuiste omgang met de z-touch laser
is gevaarlijk voor patiënten en medische staf.

STAP 2B (SOFTOUCH-OPTIE)
• Druk op de aan/uit-schakelaar (zie pijl) om de softouch in
te schakelen. De groene LED knippert drie keer om aan te
geven dat het apparaat is ingeschakeld.

OPMERKING. Raak tijdens de acquisitie de patiënt
zo licht mogelijk aan met de Softouch-punt om te
voorkomen dat de huid verschuift. Als de Softouch
langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt het apparaat
automatisch uit.

STAP 3
• Druk in het dialoogvenster Patient Registration op Guide
om anatomische oriëntatiepunten te verkrijgen volgens de
instructies met de pointer/Softouch.

OPMERKING. Als de Softouch zich in het gezichtsveld
van de camera bevindt, activeert de software automatisch
de Softouch-registratie.
OPMERKING. Om de z-touch-registratie te activeren,
neemt u de Softouch uit het gezichtsveld, wacht een
paar seconden en start met de puntenacquisitie.

Pagina 7-16

Opmerking. Deze beknopte gids is geen vervanging voor de gebruikershandleidingen.

STAP 4
Leg botstructuren aan beide zijden van het gezicht vast.
• z-touch: beweeg de z-touch-laser langzaam loodrecht over
het gezicht van de patiënt met de knop volledig ingedrukt.
• Softouch: raak de huid van de patiënt voorzichtig aan met
de punt van de Softouch om een punt te verkrijgen. Als de
acquisitie is geslaagd, wordt dit bevestigd met een pieptoon.

OPMERKING. Verkrijg alleen gebieden die zich in de
beeldenset van de patiënt bevinden. Zorg ervoor dat
u de neus benadrukt.

STAP 5
De software geeft de berekende registratienauwkeurigheid
aan.
• Houd de pointer op ten minste vijf bekende anatomisch
oriëntatiepunten en controleer of de positie van de pointer
in beeldweergaven overeenkomt met het werkelijke punt
op de anatomie van de patiënt.
• Raak met de pointer de huid aan. De software geeft de
afstand weer tussen de pointerpunt en het huidoppervlak.
• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, drukt u
op Accept. Is dit niet het geval, druk dan op Improve
of Cancel.

STAP 6
• Druk op het pictogram Betrouwbaarheid om een
(kleurgecodeerde) betrouwbaarheidskaart te tonen: (groen =
goede betrouwbaarheid, geel = matige betrouwbaarheid,
ongekleurd = slechte betrouwbaarheid).
• Controleer de nauwkeurigheid dicht bij het interessegebied
om een inschatting te hebben van de betrouwbaarheid,
vergeleken met het huidige oriëntatiepunt.
• Druk indien nodig op Improve om extra punten vast te
leggen of de registratie te herhalen.
• Druk op Accept als u tevreden bent met de nauwkeurigheid.
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INSTRUMENTKALIBRATIE

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

Softwareversies: ENT 2.x
STAP 1
• Bevestig de wegwerpmarkeerbollen stevig aan de
instrumentadapter.
• Bevestig de instrumentadapter op het te kalibreren
instrument. Voor het meest nauwkeurige resultaat richt
u de langste arm van het opzetstuk langs de as van het
instrument.

OPMERKING. De instrumentadapter moet stevig aan het
instrument zijn bevestigd om beweging te voorkomen.

STAP 2
• Bevestig de markeerbollen stevig aan de
instrumentkalibratiematrix (ICM4).
• De kalibratie wordt geactiveerd door de ICM4 en het
geselecteerde instrument samen in het gezichtsveld
van de camera te houden. Beide moeten gedurende
de kalibratieprocedure zichtbaar zijn voor de camera.

STAP 3
Als een eerdere kalibratie voor de gekozen adapter
beschikbaar is:
• Druk op Restore om de vorige kalibratie te gebruiken
(alleen als het instrument of de instrumentadapter niet
veranderd zijn).
• Druk op Calibrate om een nieuwe kalibratie uit te voeren
(als u een ander instrument gebruikt of als de stand van
de instrumentadapter is veranderd).

OPMERKING. Zorg ervoor dat u de opgeslagen kalibratie
controleert.
STAP 4
De volgende kalibratiemethoden zijn beschikbaar:
• Draaipunten: voor het kalibreren van instrumentpunten
(standaardoptie)
• Openingen: voor het kalibreren van de punt en de baan
van instrumenten met een stompe of gebogen punt
• Gleuven: voor het kalibreren van instrumenten, ongeacht
de diameter

OPMERKING. Druk op de toets Load om een
voorgekalibreerd instrument te laden (indien beschikbaar).
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STAP 5A
Draaipuntkalibratie: de beste methode voor instrumenten
met een punt.
• Houd de punt van het instrument tegen een draaipunt.
• Draai het instrument een klein stukje. Zorg dat de punt van
het instrument niet uit het draaipunt glijdt.

OPMERKING. Met deze methode kan de baan van een
gebogen instrument niet worden gekalibreerd.

STAP 5B
Contactpuntkalibratie (opening): de beste methode voor
instrumenten met een vaste diameter.
• Plaats de instrumentpunt in het kleinst mogelijke
contactpunt. Zorg ervoor dat de punt van het instrument
de onderzijde van het contactpunt raakt.
• Druk op het juiste contactpunt op het scherm.
• Houd het instrument stil. Houd de punt van het instrument
volledig in het kalibratiecontactpunt tijdens deze procedure.

STAP 5C
Kalibratie met V-inzetstuk (gleuf): de beste methode voor
zeer lange instrumenten.
• Kalibreer de punt met een draaipuntkalibratie.
• Leg vervolgens de schacht van het instrument langs het
V-inzetstuk en houd het instrument stil.

STAP 6
De kalibratie controleren:
• Instrumentpunt: draai het instrument in het draaipunt.
• Instrumentbaan: druk op Show Axis en draai het
instrument in de gleuf.

OPMERKING. Als een contactpuntkalibratie is uitgevoerd,
kunnen de punt en de baan gelijktijdig worden
gecontroleerd door de punt van het instrument
in het contactpunt te draaien.
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WEERGAVEN CONFIGUREREN
...............................................................................................................................................................................................................................................

Softwareversies: ENT 2.x
INDIVIDUELE WEERGAVEN CONFIGUREREN
Druk in elke willekeurige weergave op het oogpictogram
om de instelling voor die weergave te definiëren. Selecteer
het volgende in de tabbladen die worden geopend:
• 2D Views: definieer een 2D-oriëntatie (bijvoorbeeld axiaal).
• 3D Views: definieer een 3D-oriëntatie (bijvoorbeeld de
3D-overzicht).
• Other Views: definieer bijvoorbeeld de microscoopweergave.
• View Configuration: definieer de zichtbaarheid en
visualisatie van objecten in individuele weergaven.
• Windowing: pas de grijswaarden van de beeldenset aan.

GEGEVENS BEKIJKEN
• Druk op Freeze in de menubalk om de weergave te
vergrendelen en de onderstaande functies te activeren:
- Gebruik de pijltoetsen aan de bovenzijde/onderzijde van
de weergave om segment voor segment door de
beeldenset te bladeren (of gebruik de onzichtbare
schuifbalk tussen de pijltjes).
- Druk op het blauwe draadkruis en versleep het om de
beeldgegevens opnieuw te centreren in de weergave.
• Druk op de knop Target in de menubalk om het
trajectdoelpunt te centreren in het midden van
de weergave.

HOOFDSCHERMEN CONFIGUREREN
Gebruik de Display-toetsene om de drie hoofdschermen
te configureren waartussen u kunt schakelen.
• Selecteer een scherm (View 1 > View 2).
• Druk op Display om een vooraf geconfigureerde
weergave-instelling te selecteren.
• Selecteer een weergave-instelling in het tabblad Layouts.
• Selecteer een beeldenset in het dialoogvenster Select Set
(als er meerdere sets beschikbaar zijn).
• Druk op Add om de weergave-instelling op te slaan.

GECONFIGUREERD SCHERM (VOORBEELD)
Zodra u een beeldenset hebt geselecteerd, wordt het
geconfigureerde hoofdscherm weergegeven
(bijvoorbeeld 2x3 Windows).
• Om één van de weergaven op het volledige scherm weer
te geven, drukt u op het pictogram Uitbreiden in de
betreffende weergave.
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STANDAARDWEERGAVE MET 4 VENSTERS
Ga als volgt te werk om de axiale, coronale en sagittale
weergaven te veranderen in een ander beeld:
•
•
•
•

Druk op Display.
Selecteer een van de opties (bijv. Standard 4 Windows).
Selecteer een beeldenset in het dialoogvenster Select Set.
Om één van de weergaven op het volledige scherm weer
te geven, drukt u op het pictogram Uitbreiden in de
betreffende weergave.

GEGEVENS BEHEREN IN DE WEERGAVEN
Druk op Data in de menubalk om te kiezen tussen:
• Image Sets: pas grijswaarden en uitlijning aan Wijzig
de beeldenset
• Objects, Overlays: beheer en toon objecten
• Trajectories: beheer en creëer trajecten
• Points: beheer punten
• Image Fusions: fuseer twee beelden
• Screenshots: bekijk schermafbeeldingen, gemaakt tijdens
de procedure
• Load Data: laad aanvullende gegevens
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NAVIGATIEOVERZICHT
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Softwareversies: ENT 2.x
NA EEN GESLAAGDE REGISTRATIE
• Verwijder voorzichtig het niet-steriele referentieframe.
• Dek de patiënt af en bevestig een steriel referentieframe.
• Dek de aansluitbuis van het referentieframe af en doe hier
tape omheen.

OPMERKING. Verander de stand van de
hoofdhouderadapter niet tijdens het bevestigen van het
steriele referentieframe. Dit kan namelijk leiden tot
onnauwkeurige tracking en ernstig letsel bij de patiënt.

NAVIGATIE-OPTIES
Druk op Tools in de menubalk om te kiezen tussen:
•
•
•
•

Instruments: selectie uit gekalibreerde instrumenten
Microscope: microscoopnavigatie activeren
Ultrasound: ultrasone tracking initialiseren
Measurement: hiermee wordt een schaal of afstand
weergegeven in de navigatieweergave

INSTRUMENTEN SELECTEREN
• Druk op Instruments in het dialoogvenster Tools om het
dialoogvenster Tools/Instruments te openen.
• Druk op Additional Instruments om instrumenten
te kalibreren:

OPMERKING. Raadpleeg het hoofdstuk Kalibratie
instrumenten in deze beknopte handleiding.

INSTRUMENTINSTELLINGEN DEFINIËREN
• Druk op Instruments in het dialoogvenster Tools om het
dialoogvenster Tools/Settings te openen.
• Druk op Settings:
- Selecteer Pivoting Detection om de instrumentkalibratie
automatisch te activeren.
- Schakel 3-D Tools in of uit om te schakelen tussen een
3D-weergave en een 2D-weergave van het instrument.
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OFFSET VAN EEN INSTRUMENTPUNT INSTELLEN
Gebruik deze functie om een genavigeerde instrumentpunt
virtueel te verlengen of terug te trekken.
• Druk op Offset in de menubalk om het dialoogvenster
Tool Tip Offset te openen.
• Definieer de waarde van de offset in millimeter.
• In het navigatiescherm:
- vertegenwoordigen de rode lijn en het draadkruis de offset.
- vertegenwoordigen de groene lijn en het draadkruis het
werkelijke instrument.
• Ga naar het hoofdstuk Een gegevensset opslaan van
deze beknopte handleiding om af te ronden.
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PAINT-NAVIGATIE
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Softwareversies: ENT 2.x
INFO OVER PAINT
De Paint-functie maakt het mogelijk chirurgisch
verwijderde weefselvolumes op de patiëntanatomie
te volgen en vervolgens de gevolgde informatie over
de patiëntbeeldweergaven geplaatst te bekijken.
• Gebruik de volgende instrumenten in combinatie met Paint:
- Pointer met meerdere punten met gebogen of rechte
Painter-pointerpunten (zie linker afbeelding), of
- Brainlab-pointer.

KALIBREER EN VERIFIEER HET INSTRUMENT
• Activeer de kalibratie door de ICM4 en het
Painter-instrument samen in het gezichtsveld van
de camera te houden.
• Om een voorgekalibreerd instrument te laden, drukt u op
Load in het dialoogvenster Instrument Calibration en
selecteer Paint Instrument.
• De kalibratie verifiëren.

PAINTSESSIE ACTIVEREN
• Plaats de instrumentpunt bij het startpunt op de patiënt.
• Druk op Paint in de menubalk om een sessie te activeren.
• Beweeg het instrument langzaam over de patiënt om het
gebied te markeren waar het weefsel werd verwijderd.
• Druk nogmaals op Paint om de sessie te beëindigen.

OPMERKING. U kunt meerdere Paint-sessies uitvoeren.
Alle gemarkeerde gebieden (over elkaar plaatsingen)
resulteren in een samengesteld Paint-object.

EEN PAINT-OBJECT AANPASSEN
Het dialoogvenster Paint Object Options wordt geopend
met het resultaat van de Paint-overlay. Indien nodig kunt
u het over elkaar geplaatste object aanpassen.
• Om de kleur van het Paint-object te wijzigen, selecteert
u een kleur uit het palet.
• Om het momenteel gemarkeerde gebied op te slaan,
drukt u op Accept.
• Om het momenteel gemarkeerde gebied te wissen,
drukt u op Reject.
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