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OPSTELLING ENT-SYSTEEM

AANSLUITINGEN VAN HET KICK-SYSTEEM

• Sluit de netvoeding aan op:
- De voedingsaansluiting op de monitorkar a en
- Een wandcontactdoos.

• Sluit de camerakabel aan op:
- De camera-aansluiting op de monitorkar s en 
- De camera-aansluiting op de camerakar d. 

• Druk op de startknop op de monitorkar (roze pijl).

OPMERKING. Gebruik alleen de netvoedingskabels met 
randaarde die bij het systeem worden geleverd.

START ENT-NAVIGATIE

• Selecteer een patiënt.
• Laad de patiëntgegevens.
• Voeg meerdere datasets samen met behulp van Image 

Fusion, wanneer van toepassing.
• Selecteer ENT Navigation.
Raadpleeg de softwarehandleidingen voor Content Manager/
Patient Selection en Image Fusion voor meer informatie.

REFERENTIEHOOFDBAND AANBRENGEN

• Plaats de hoofdband zodanig dat de pijl op de hoofdband 
omhoog wijst.

• Verwijder de folie van het schuimkussentje. 
• Plak de hoofdbandplaat zodanig op het voorhoofd van de 

patiënt dat deze enigszins schuin naar de camera wijst.
• Trek tegelijkertijd aan beide uiteinden om de hoofdband strak 

te trekken en maak de band vast met het klittenband.

OPMERKING. Controleer of de hoofdband goed vastzit, 
anders is de tracking mogelijk onnauwkeurig.

BEVESTIG HET HOOFDBAND-REFERENTIEFRAME

• Bevestig het referentieframe op de hoofdband zoals hier 
getoond.

De camera moet vrij zicht hebben op het stervormige 
referentieframe.

Softwareversies: ENT 3.x
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POSITIE TRACKINGSYSTEEM

• Plaats de camera op een afstand van 1,2 tot 1,8 m van het 
hoofd van de patiënt in een optimale positie voor de volledige 
ingreep. 

• Controleer de camerabeelden in de software om na te gaan of 
het referentieframe en het interessegebied zich in het 
zichtveld van de camera bevinden.
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REGISTRATIE EN AFDEKKEN

ACTIVEER Z-TOUCH

• Druk op de activeringsknop a. Als de zichtbare laser is 
verschenen, wacht u een seconde totdat de laser is 
geactiveerd.

• Controleer of de controlelampjes s en de laserstraal te allen 
tijde zichtbaar zijn voor de camera.

ACTIVEER SOFTOUCH (OPTIONEEL)

• Druk kort op de stand-byknop a. 
• Controleer of alle drie markeerbollen en de infrarode lampjes s 

te allen tijde zichtbaar zijn voor de camera.

START OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE

• Selecteer Surface Matching in het dialoogvenster 
Registration Selection.

Raadpleeg voor informatie over standaardregistratie de 
Softwarehandleiding, Cranial/ENT.

PUNTEN VASTLEGGEN

• Leg punten vast op verschillende oppervlakken en 
botstructuren aan beide zijden van het hoofd van de patiënt 
met het groene gebied als leidraad.
- Z-touch: Beweeg de laser langzaam over het hoofd van de 

patiënt. 
- Softouch (optioneel): Houd de punt zachtjes tegen de huid 

om een punt vast te leggen. Let erop dat u de huid niet 
verschuift.

OPMERKING. Vermijd gekromde gebieden (bijv. de 
bovenkant van het hoofd) of gebieden waar de huid kan 
verschuiven (bijv. wenkbrauwen).

Softwareversies: ENT 3.x
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REGISTRATIEVERIFICATIE

• Controleer met een niet-steriele pointer of met Softouch de 
verschillende uiteenliggende zones (bijv. beide zijden van het 
gezicht, neuspunt, bovenste tanden, enz.) en de gebieden 
vlakbij het interessegebied. 

• Als u tevreden bent met de nauwkeurigheid, selecteert u 
Accept.

• Als u niet tevreden bent met de nauwkeurigheid, selecteert u 
Improve of Cancel.

OPMERKING. U moet Registratieverificatie uitvoeren voor 
een optimale chirurgische nauwkeurigheid en 
patiëntveiligheid.

NAVIGATIESCHERM

Het hoofdnavigatiescherm opent na registratieverificatie.

PATIËNT AFDEKKEN

Na een geslaagde registratie:
• Verwijder voorzichtig het niet-steriele hoofdband-

referentieframe.
• Dek de patiënt af. Knip een opening in de doek zodat de 

connector van het hoofdband-referentieframe toegankelijk is. 
• Bevestig het steriele hoofdband-referentieframe.
• Voer na het afdekken een registratieverificatie uit met een 

steriele pointer.

Accept
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INSTRUMENTKALIBRATIE

INSTRUMENTVOORBEREIDING

• Bevestig de markeerbollen voorzichtig op het 
instrumentadapterframe a en de kalibratiematrix 4.0 van 
het instrument (ICM4) s.

• Bevestig het instrumentadapterframe a stevig op het 
instrument. Voor het meest nauwkeurige resultaat lijnt u de 
langste arm van het frame uit langs de as van het instrument.

• Houd de ICM4 en het instrument samen in het zichtveld van 
de camera om het kalibratiedialoogvenster te openen. Beide 
moeten gedurende de kalibratieprocedure zichtbaar zijn voor 
de camera.

DRAAIPUNTKALIBRATIE

• Plaats de instrumentpunt in een draaipunt en draai het 
instrument lichtjes. 

• Controleer door de instructies op het scherm te volgen.

KALIBRATIE MET GATEN

• Selecteer Holes in het dialoogvenster Instrument 
Calibration.

• Selecteer het gat voor de bijpassende instrumentdiameter.
• Breng het instrument volledig in het gat en houd het daar tot 

de kalibratie is voltooid.
• Controleer door de instructies op het scherm te volgen.

KALIBRATIE VAN INKEPINGEN

• Selecteer Notch in het dialoogvenster Instrument 
Calibration.

• Plaats de instrumentpunt in een draaipunt en draai het 
instrument lichtjes. 

• Schuif het instrument volledig op de inkeping en houd het daar 
tot de kalibratie is voltooid. 

• Controleer door de instructies op het scherm te volgen.

Softwareversies: ENT 3.x
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BASISNAVIGATIEFUNCTIES

FUNCTIES IN DE TAAKBALK

• Data: Opent patiëntgegevensfuncties.
• Tooltip: Een punt virtueel korter of langer maken.
• Acquire: Een digitaal punt op het hoofd van de patiënt 

bepalen of een traject creëren.
• Freeze: Vergrendel het navigatiescherm zodat u:

- door beelden kunt scrollen; 
- beelddata opnieuw kunt centreren. 

• Zoom: Beeldvergroting wijzigen. Een lange klik activeert 
Smart Autozoom.

• Display: Weergaven verwisselen en configureren.
• Paint: Het resectiegebied kleuren.

DATA

Selecteer Data in de taakbalk:

• Image Sets: Windowing en uitlijning aanpassen.
• Objects, Overlays: De objectweergave beheren.
• Trajectories: Trajecten beheren en creëren.
• Points: Punten beheren.
• Image Fusions: Twee beelden fuseren.
• Load Data: Overige patiëntgegevens laden.

HOOFDSCHERMEN CONFIGUREREN

• Selecteer Display in de taakbalk om schermen te 
configureren.

• Selecteer in het tabblad Layouts a een weergave-instelling.
• Bepaal in het tabblad View Orientation s de oriëntatie om 

aan het perspectief van de chirurg aan te passen.
• Selecteer Add om een aangepaste lay-out te creëren.

INDIVIDUELE WEERGAVEN CONFIGUREREN 

Selecteer het oogpictogram in een navigatieweergave. Kies in 
het geopende dialoogvenster uit:

a 2-D Views: Definieer een 2D-oriëntatie (bijvoorbeeld axiaal).
s 3-D Views: Definieer een 3D-oriëntatie.
d Other Views: Definieer andere weergaves (bv. microscoop).
f View Configuration: Definieer de zichtbaarheid en 
visualisatie van objecten.

Softwareversies: ENT 3.x
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AUTEURSRECHT:

Deze handleiding bevat auteursrechtelijk 
beschermde informatie. 
Niets uit deze handleiding mag worden 
verveelvoudigd of vertaald zonder de uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Brainlab. 

AANSPRAKELIJKHEID:

Deze handleiding kan zonder 
kennisgeving worden gewijzigd en 
verplicht Brainlab tot niets. 

Raadpleeg voor meer informatie het 
hoofdstuk over beperkingen van 
aansprakelijkheid in de standaard 
verkoopvoorwaarden van Brainlab.
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