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

Ohjelmistoversiot: ENT 2.x, iPlan 3.x, Patient Browser 2.x
TIETOJEN VALINTA, TUONTI JA ARKISTOINTI
• Kirjaudu järjestelmään.
• Järjestelmä voi käyttää potilaiden tietoja CD-levyltä,
USB-liitännän kautta tai sairaalan omasta verkosta.

s

Kun järjestelmä hakee tietoja valitusta tietovälineestä,
vastaava kuvake a vilkkuu.

d

• Potilastietojoukon vieressä olevilla kuvakkeilla on
seuraavat merkitykset:
- iPlan 3.x -tiedot s
- Brainlab ENT 2.x -navigointitiedot d
- DICOM-tiedot f.

f
a

POTILAAN VALINTA
• Patient Selection -kohdassa voit hakea potilaan
- vierittämällä tietoja
- kirjoittamalla potilaan nimen hakuruutuun
- asettamalla CD-levyn tai USB-tallennusvälineen asemaan.

HUOMAUTUS: valittu potilas näkyy keltaisella korostettuna.

PREVIEW-NÄYTTÖ
• Preview-esikatselunäytössä valittu potilas tulee näyttöön.
• Tietyn tietojoukon valinta tuo näyttöön Viewer-valintaikkunan.
Sen avulla voit vierittää tietojoukon kerros kerrallaan.

HUOMAUTUS: Patient Browser -sovelluksessa ei voi
säätää ikkuna-asetuksia tai katsella DICOM-kuvatietoja.

SOVELLUKSEN VALINTA
• Tuo näyttöön valittavissa olevat sovellukset painamalla
Proceed with... -painiketta.
• Valitse sovellus.

HUOMAUTUS: jatka tämän pikaoppaan Rekisteröintija Navigointi-kohtiin. Kun olet tehnyt Rekisteröintija Navigointi-kohdissa kuvatut toimet, palaa Tietojoukon
tallennus -kohtaan, joka on tämän sivun kääntöpuolella.
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Huomautus: tämä pikaopas ei korvaa käyttöoppaita.

TIETOJOUKON TALLENNUS
Kun olet sulkenut Navigation-sovelluksen:
• Esiin tulee Plan Details -näyttö.
• Voit vaihtaa suunnitelman nimen tai kirjoittaa
lisäkommentteja niille tarkoitettuun tilaan.
• Paina Continue-painiketta.

HOIDON VIIMEISTELY
Voit tallentaa tiedot
• navigointijärjestelmään
• CD-levylle tai USB-tallennusvälineelle
• verkkoon.

Kun olet tallentanut potilastiedot, ohjelmisto tuo näyttöön
päänäytön.
• Paina Continue-painiketta.

HUOMAUTUS: varmista, että sen kohteen kuvake on
aktiivinen (keltainen), johon haluat tallentaa tiedot.

SAMMUTUS
• Paina näytön oikeassa yläkulmassa olevaa
sammutuspainiketta.
• Valitse jokin vaihtoehto Exit-valintaikkunasta:
- Log off kirjaa aktiivisen käyttäjän ulos.
- Shutdown sammuttaa järjestelmän.
- Restart käynnistää järjestelmän uudelleen.
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ENDOSKOOPPIYHTEYS
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Ohjelmistoversiot: ENT 2.x
KAAPELIT
a

s

Endoskooppi yhdistetään Brainlab-järjestelmään
jommallakummalla seuraavista kaapeleista:
a BNC
s S-video.

YHDISTÄMINEN KOLIBRI-JÄRJESTELMÄÄN
(VAIHTOEHTO 1)
Aiemmat järjestelmät (vihreät paneelit monitorissa):
• Yhdistä endoskooppi ”reaaliaikainen videotulo” -porttiin
a käyttämällä BNC-kaapelia (BNC-kaapeli liitetään tähän
porttiin yhdistettyyn sovitinkaapeliin).
• Tuo endoskooppisignaali näyttöön määrittämällä
näyttöasetukset Tools > Video -valintaikkunassa.

a
YHDISTÄMINEN KOLIBRI-JÄRJESTELMÄÄN
(VAIHTOEHTO 2)
Uudet järjestelmät (keltaiset paneelit monitorissa):

s
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Huomautus: tämä pikaopas ei korvaa käyttöoppaita.

• Yhdistä endoskooppi soveltuvaan Kolibri-porttiin käyttäen
BNC-kaapelia tai S-videokaapelia.
- BNC-kaapeli: yhdistä ”reaaliaikainen videotulo” -porttiin a.
- S-videokaapeli: yhdistä porttiin s. (S-videokaapeli
liitetään tähän porttiin yhdistettyyn sovitinkaapeliin.)
• Tuo endoskooppisignaali näyttöön määrittämällä
näyttöasetukset Tools > Video -valintaikkunassa.
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LEIKKAUSSALIVALMISTELUT
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Ohjelmistoversiot: ENT 2.x, iPlan 3.x
VERTAILUPÄÄNAUHAN KIINNITYS
Jos käytät vertailupäänauhaa ja päänauhan
vertailualustaa:
• Kiinnitä vertailupäänauha potilaan päähän.
• Kiinnitä kertakäyttöiset merkkipallot päänauhan
vertailualustaan.
• Kiinnitä alusta päänauhassa olevaan liittimeen.

HUOMAUTUS: varmista, että vertailupäänauha on
tukevasti kiinnitetty niin, että se ei irtoa.

JÄRJESTELMÄN ASETTAMINEN
Aseta järjestelmä siten, että
• kirurgi voi helposti katsoa monitoria
• kamera on 1,2–1,8 metrin etäisyydellä potilaan päästä
• vertailualusta näkyy kummankin kameran linssin
kuvausalalla.

HUOMAUTUS: kameran sekä vertailualustan ja
instrumenttien välillä on oltava esteetön näkyvyys.
Varmista, että suuret instrumentit (esimerkiksi
mikroskooppi) eivät estä näkyvyyttä.

KAMERAN ESTEETTÖMÄN NÄKYVYYDEN VARMISTUS
a

Varmista, että vertailualusta ja instrumentit näkyvät,
ennen kuin suoritat rekisteröinnin.
• Kameran kuvausala a.
- Vihreät merkkipallot = perusosoitin tai Softouch-osoitin.
- Valkoiset merkkipallot = kalibroimaton instrumentti,
alusta ennen potilaan rekisteröintiä.
- Punaiset merkkipallot = alusta potilaan rekisteröinnin
jälkeen.
- Harmaat merkkipallot/ympyrät = tunnistamaton
instrumentti.

TILAKENTÄN TARKASTUS
• Tilakenttä a.
- Vihreä tilakenttä = alusta ja instrumentit näkyvät.
- Punainen tilakenttä = alusta ja/tai instrumentit eivät näy.
- Keltainen tilakenttä = kamera on juuri kadottanut
näköyhteyden päänauhan vertailualustaan. Tilapalkki
näkyy keltaisena, kunnes normaali seuranta jatkuu. Jos
näköyhteys ei palaudu, tilakenttä muuttuu punaiseksi.

HUOMAUTUS: jos tilapalkki on keltainen, seurannan
tarkkuutta ei voi taata.
a
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PINNAN PISTEIDEN REKISTERÖINTI
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Ohjelmistoversiot: ENT 2.x
VAIHE 1
• Aktivoi rekisteröinti valitsemalla Surface Matching
(Register-painikkeen kautta).
• Varmista, että kameran näytössä näkyy kolme valkoista
merkkipalloa. Tämä ilmaisee, että vertailualusta on
kummankin kameran linssin kuvausalalla.

VAIHE 2A (Z-TOUCH)
• Käännä virtakytkimellä virta päälle (z-touch-osoittimen
alapuolella).
• Jos haluat aktivoida näkyvän säteen, paina painike
puoliväliin ja pidä se tässä asennossa.
• Jos haluat aktivoida sekä infrapunasäteen että näkyvän
säteen, paina painike pohjaan ja pidä se painettuna.

HUOMAUTUS: muista, että z-touch-laserosoittimen
väärä käsittely voi aiheuttaa vaurioita sekä potilaille
että hoitohenkilöstölle.

VAIHE 2B (SOFTOUCH)
• Aktivoi osoitin painamalla on/off-kytkintä (katso nuolta).
Vihreä LED-merkkivalo vilkkuu kolme kertaa, kun osoitin
on aktivoitu.

HUOMAUTUS: kosketa kuvauksen aikana potilasta
Softouch-osoittimen kärjellä mahdollisimman kevyesti,
jotta iho ei liiku. Jos Softouch-osoitinta ei käytetä pitkään
aikaan, sen virta kytkeytyy päältä automaattisesti.

VAIHE 3
• Valitse Patient Registration -valintaikkunassa Guide,
kun haluat kuvata anatomiset merkintäpisteet osoittimella
tai Softouch-osoittimella.

HUOMAUTUS: jos Softouch on kameran kuvausalalla,
ohjelmisto aktivoi Softouch-rekisteröinnin automaattisesti.
HUOMAUTUS: aktivoi z-touch-rekisteröinti poistamalla
Softouch kuvausalalta, odottamalla muutama sekunti
ja aloittamalla pisteiden kuvaus.
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VAIHE 4
Rekisteröi luiset piirteet kasvojen kummaltakin puolelta.
• z-touch: liikuta z-touch-laserosoitinta hitaasti potilaan
kasvojen päällä kohtisuorassa niihin nähden niin,
että osoittimen painike on painettuna pohjaan.
• Softouch: rekisteröi piste koskettamalla Softouchosoittimen kärjellä varovasti potilaan ihoa. Onnistuneen
rekisteröinnin merkiksi kuuluu merkkiääni.

HUOMAUTUS: kuvaa potilaan kuvajoukkoon sisältyvät
alueet. Muista kuvata tehokkaasti nenän alue.

VAIHE 5
Ohjelmisto näyttää rekisteröinnin lasketun tarkkuuden.
• Vie osoitin vähintään viiteen tunnettuun anatomiseen
merkintäpisteeseen ja tarkista, että osoittimen
kuvanäkymissä näkyvä sijainti vastaa todellista pistettä
potilaan anatomiassa.
• Kosketa ihoa osoittimella. Ohjelmisto näyttää osoittimen
kärjen etäisyyden ihon pinnasta.
• Jos tarkkuus on riittävä, valitse Accept. Paina muussa
tapauksessa Improve- tai Cancel-painiketta.

VAIHE 6
• Tuo näyttöön luotettavuuskartta (värikoodattu) painamalla
luotettavuuskuvaketta (vihreä = erittäin luotettava; keltainen
= melko luotettava; väritön = epäluotettava).
• Tarkista tarkkuus lähellä haluttua kuvauskohtaa, jotta saat
arvion sen luotettavuudesta verrattuna nykyiseen
merkintäpisteeseen.
• Tarvittaessa voit rekisteröidä lisää pisteitä tai toistaa
rekisteröinnin painamalla Improve-painiketta.
• Jos olet tyytyväinen tarkkuuteen, paina Accept-painiketta.
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INSTRUMENTIN KALIBROINTI
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Ohjelmistoversiot: ENT 2.x
VAIHE 1
• Kiinnitä kertakäyttöiset merkkipallot instrumenttisovittimeen.
• Asenna instrumenttisovitin kalibroitavaan instrumenttiin.
Aseta alustan pisin varsi samansuuntaisesti instrumentin
akselin kanssa saadaksesi parhaan mahdollisen tarkkuuden.

HUOMAUTUS: instrumenttisovitin on kiinnitettävä
instrumenttiin tukevasti niin, että liike estyy.

VAIHE 2
• Kiinnitä merkkipallot instrumenttien kalibrointialustaan
(ICM4).
• Aktivoi kalibrointi viemällä ICM4 ja valittu instrumentti
yhdessä kameran kuvausalalle. Kummankin on oltava
kameran kuvausalalla koko kalibroinnin ajan.

VAIHE 3
Jos valitulle sovittimelle on käytettävissä edellinen
kalibrointi:
• Valitse Restore, jos haluat käyttää edellistä kalibrointia
(vain jos instrumenttia ei ole vaihdettu eikä
instrumenttisovittimen paikkaa ole vaihdettu).
• Valitse Calibrate, jos haluat suorittaa uuden kalibroinnin
(jos käytät eri instrumenttia tai instrumenttisovittimen
paikkaa on vaihdettu).

HUOMAUTUS: tarkista kalibrointi, jos käytät edellistä
kalibrointia.
VAIHE 4
Käytettävissä ovat seuraavat kalibrointimenetelmät:
• Kalibrointipisteet: pisteet on tarkoitettu instrumenttien
kärkien kalibrointiin (oletusvalinta).
• Aukot: aukot on tarkoitettu tylppä- tai käyräkärkisten
instrumenttien kärkien ja liikeratojen kalibrointiin.
• Lovet: lovet on tarkoitettu halkaisijaltaan kaikenlaisten
instrumenttien kalibrointiin.

HUOMAUTUS: lataa mahdollisesti käytettävissä oleva
esikalibroitu instrumentti painamalla Load-painiketta.
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VAIHE 5A
Pistekalibrointi (pivot point -kalibrointi): paras
teräväkärkisten instrumenttien kalibrointimenetelmä.
• Osoita instrumentin kärjellä kalibrointipistettä.
• Kierrä instrumenttia hieman. Älä päästä instrumentin
kärkeä lipsahtamaan pois kalibrointipisteestä.

HUOMAUTUS: tällä menetelmällä ei voi kalibroida käyrän
instrumentin liikerataa.

VAIHE 5B
Aukkokalibrointi (holes-kalibrointi): paras
kalibrointimenetelmä sellaisten instrumenttien
kalibrointiin, joilla on tietty halkaisija.
• Aseta instrumentin kärki pienimpään aukkoon, johon se sopii.
Varmista, että instrumentin kärki koskettaa aukon pohjaa.
• Paina aukkoa vastaavaa vaihtoehtoa näytössä.
• Pidä instrumentti paikallaan. Varmista, että instrumentin
kärki on aukon pohjassa koko toimenpiteen ajan.

VAIHE 5C
Lovikalibrointi (notches-kalibrointi): paras hyvin pitkien
instrumenttien kalibrointimenetelmä.
• Kalibroi kärki käyttämällä kalibrointipistettä.
• Aseta sen jälkeen instrumentin varsi loveen ja pidä
instrumenttia paikallaan.

VAIHE 6
Kalibroinnin vahvistus:
• Instrumentin kärki: liikuta instrumentin kärkeä
kalibrointipisteessä.
• Instrumentin liikerata: valitse Show Axis ja kierrä
instrumenttia lovessa.

HUOMAUTUS: jos on käytetty aukkokalibrointia, kärjen
ja liikeradan kalibrointi voidaan tarkistaa samanaikaisesti
kiertämällä instrumentin kärkeä kalibrointiaukossa.
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NÄKYMIEN MÄÄRITYS
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Ohjelmistoversiot: ENT 2.x
YKSITTÄISTEN NÄKYMIEN MÄÄRITYS
Voit määrittää näkymän asetukset napsauttamalla
silmäkuvaketta missä tahansa näkymässä. Valitse
avautuvilla välilehtisivuilla seuraavat:
• 2D Views: määritä kaksiulotteisuus (esimerkiksi aksiaalinen).
• 3D Views: määritä kolmiulotteisuus (esimerkiksi
kolmiulotteinen yleiskuvaus).
• Other Views: määritä esimerkiksi mikroskooppinäkymä.
• View Configuration: määritä objektien näkyvyys ja
visualisointi yksittäisissä näkymissä.
• Windowing: säädä kuvajoukon ikkuna-asetuksia.

TIETOJEN TARKASTELU
• Lukitse näyttö ja aktivoi seuraavat ominaisuudet
valitsemalla valikkoriviltä Freeze:
- Selaa kuvajoukon kerroksia kerros kerrokselta käyttämällä
näkymässä ylhäällä ja alhaalla olevia nuolia (tai käyttämällä
nuolten välissä olevaa näkymätöntä vierityspalkkia).
- Keskitä näkymän kuvatiedot uudelleen napsauttamalla ja
vetämällä sinistä ristikkoa.
• Keskitä liikeradan kohdepiste keskelle näkymää
painamalla valikkorivin Target-painiketta.

PÄÄNÄYTTÖJEN MÄÄRITYS
Määritä Display-painikkeilla kolme päänäyttöä, joiden
välillä siirrytään.
Valitse näyttö (View 1 > View 2).
Valitse esimääritetty näyttöasetus valitsemalla Display.
Valitse näyttöasetus Layouts-välilehdestä.
Valitse kuvajoukko Select Set -valintaikkunassa
(jos valittavissa on useampi kuin yksi).
• Tallenna näyttöasetus painamalla Add-painiketta.

•
•
•
•

MÄÄRITETTY NÄYTTÖ (ESIMERKKI)
Kun olet valinnut kuvajoukon, näkyviin tulee määritetty
päänäyttö (esimerkiksi 2x3 Windows).
• Voit näyttää minkä tahansa näytön täysikokoisena
painamalla soveltuvassa näkymässä laajennuskuvaketta.
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NELJÄN IKKUNAN VAKIONÄKYMÄ
Voit vaihtaa aksiaaliseen, koronaaliseen ja sagittaaliseen
näkymään eri kuvajoukon seuraavasti:
•
•
•
•

Valitse Display.
Valitse jokin vaihtoehto (esim. Standard 4 Windows).
Valitse kuvajoukko Select Set -valintaikkunassa.
Voit näyttää minkä tahansa näytön täysikokoisena
painamalla soveltuvassa näkymässä Extend-kuvaketta.

NÄKYMIEN TIETOJEN HALLINTA
Valitse työkaluriviltä Data ja valitse seuraavista:
• Image Sets: ikkuna-asetusten ja kohdistuksen
säätäminen; kuvajoukon vaihtaminen.
• Objects, Overlays: objektien hallinta ja näyttäminen.
• Trajectories: liikeratojen hallinta ja luominen.
• Points: pisteiden hallinta.
• Image Fusions: kahden kuvan yhdistäminen.
• Screenshots: tapauksen aikana otettujen näyttökuvien
tarkastelu.
• Load Data: lisätietojen lataus.
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NAVIGOINNIN YLEISKUVAUS
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Ohjelmistoversiot: ENT 2.x
ONNISTUNEEN REKISTERÖINNIN JÄLKEEN
• Poista steriloimaton vertailualusta varoen.
• Suojaa potilas ja kiinnitä steriili vertailualusta.
• Suojaa ja teippaa vertailualustan liitinputki.

HUOMAUTUS: älä vaihda päätuen sovittimen asentoa,
kun kiinnität steriilin vertailualustan. Se voi aiheuttaa
epätarkkuutta seurannassa ja vakavia vaurioita potilaalle.

NAVIGOINTIASETUKSET
Valitse työkaluriviltä Tools ja valitse asetukset seuraavien
joukosta:
•
•
•
•

Instruments: kalibroitujen instrumenttien valinta.
Microscope: mikroskooppinavigoinnin aktivointi.
Ultrasound: ultraääniseurannan alustus.
Measurement: asteikon tai etäisyyden näyttäminen
navigointinäkymässä.

INSTRUMENTTIEN VALINTA
• Avaa Tools/Instruments-valintaikkuna painamalla
Tools-valintaikkunassa Instruments-painiketta.
• Jos haluat kalibroida instrumentteja, valitse Additional
Instruments.

HUOMAUTUS: katso tämän pikaoppaan Instrumentin
kalibrointi -kohta.

INSTRUMENTIN ASETUSTEN MÄÄRITYS
• Avaa Tools/Settings-valintaikkuna painamalla
Tools-valintaikkunassa Instruments-painiketta.
• Valitse Settings:
- Jos haluat ottaa käyttöön instrumenttien kalibroinnin
automaattisen aktivoinnin, valitse Pivoting Detection.
- Jos haluat vaihtaa instrumenttien kolmiulotteisen näytön
ja kaksiulotteisen näytön välillä, ota 3-D Tools käyttöön
tai poista se käytöstä.
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INSTRUMENTIN KÄRJEN SIIRTYMÄN MÄÄRITYS
Tämän ominaisuuden avulla voit virtuaalisesti pidentää tai
lyhentää navigointi-instrumentin kärkeä.
• Avaa Tool Tip Offset -valintaikkuna valitsemalla
valikkoriviltä Offset.
• Määritä instrumentin kärjen siirtymä millimetreinä.
• Navigointinäytössä
- punainen viiva ja ristikko edustavat siirtymää
- vihreä viiva ja ristikko edustavat oikeaa instrumenttia.
• Viimeistely määritys siirtymällä pikaoppaan Tietojoukon
tallennus -kohtaan.
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PAINT-NAVIGOINTI
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Ohjelmistoversiot: ENT 2.x
TIETOA PAINT-OMINAISUUDESTA
Paint-ominaisuus on tarkoitettu kirurgisesti poistetun
kudoksen seurantaan potilaan anatomiassa ja
seurantatietojen tarkasteluun sen jälkeen, kun tiedot
on lisätty kerrokseksi potilaan kuvanäkymiin.
• Voit käyttää Paint-ominaisuutta seuraavien instrumenttien
kanssa:
- monikärkinen osoitin, jossa on käyrä tai suora
Painter-osoittimen kärki (katso vasemmalla oleva kuva) tai
- Brainlab-osoitin.

INSTRUMENTIN KALIBROINTI JA KALIBROINNIN
VAHVISTUS
• Aktivoi kalibrointi viemällä ICM4 ja Painter-instrumentti
yhdessä kameran kuvausalalle.
• Voit ladata esikalibroidun instrumentin painamalla
Load-painiketta Instrument Calibration -valintaikkunassa
ja valitsemalla Paint Instrument.
• Tarkista kalibrointi.

PAINT-ISTUNNON AKTIVOINTI
• Vie instrumentin kärki alkupisteeseen potilaassa.
• Aktivoi istunto valitsemalla valikkoriviltä Paint.
• Merkitse alue, josta kudosta on poistettu, liikuttamalla
instrumenttia hitaasti potilaassa.
• Lopeta istunto valitsemalla uudelleen Paint.

HUOMAUTUS: voit suorittaa useita Paint-istuntoja.
Kaikki merkityt alueet (kerrokset) näkyvät yhtenä
yhdistettynä Paint-objektina.

PAINT-OBJEKTIN MUOKKAUS
Näyttöön tulee Paint Object Options -valintaikkuna, jossa
näkyy tuloksena saatu Paint-kerros. Voit tarvittaessa
muokata kerrosobjektia.
• Voit vaihtaa Paint-objektin värin valitsemalla värin
valikoimasta.
• Voit tallentaa merkittynä olevan alueen valitsemalla Accept.
• Voit poistaa merkittynä olevan alueen valitsemalla Reject.
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VALMISTAJAA KOSKEVAT TIEDOT:

TEKIJÄNOIKEUDET:
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Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Tämä ohje sisältää tekijänoikeuslain suojaamia
yrityskohtaisia tietoja.
Tämän ohjeen mitään osaa ei saa kopioida tai
kääntää ilman Brainlabin antamaa nimenomaista
kirjallista lupaa.
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