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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en juridische informatie
1.1.1 Contactgegevens

Ondersteuning

Als u bepaalde informatie niet kunt vinden in deze handleiding of als u vragen of problemen hebt,
neemt u dan contact op met Brainlab support:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Midden- en
Zuid-Amerika

Tel: +1 800 597 5911
Fax: 1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

VK Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanje Tel: +34 900 649 115

Frankrijk en Franstalige regio’s Tel: +33 800 676 030

Afrika, Azië, Australië, Europa
Tel: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

Japan
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Verwachte levensduur

Brainlab biedt vijf jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-updates
als support op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige controle kan deze handleiding fouten bevatten.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering
van deze handleiding.

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE
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1.1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat auteursrechtelijk beschermde informatie. Geen enkel deel van deze
handleiding mag worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Handelsmerken Brainlab

• Brainlab® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• Kick® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.
• StarLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Niet-Brainlab-handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de
Verenigde Staten en andere landen.

Informatie over octrooien

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Zie https://www.brainlab.com/patent/ voor aanvullende informatie.

Geïntegreerde software van derden

• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Deze software bevat de OpenJPEG-bibliotheek. Voor een volledige beschrijving van copyrights

en licenties, zie http://www.openjpeg.org.
• Dit product bevat de Xerces C++ 3.1.1 software.
• Dit product bevat libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988-1997 Sam Leffler en Copyright ©

1991-1997 Silicon Graphics. Zie www.remotesensing.org/libtiff voor een volledige beschrijving
van copyrights en licenties.

• Delen van deze software zijn gedeeltelijk gebaseerd op het CyberVrml97-pakket dat is
geschreven door Satoshi Konno.

• Deze software maakt gebruik van "SOLID Interface Detection Library Version 2.0" dat is
geschreven door Gino van de Bergen.

CE-markering

Het CE-label geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële eisen
van de Europese Richtlijn 93/42/EEG, de Richtlijn Medische Hulpmiddelen (de
"RMH").
Volgens de bepalingen zoals uiteengezet in de RMH:
• Is ENT EM een klasse IIb-product.

OPMERKING. De geldigheid van het CE-label kan uitsluitend worden bevestigd voor producten
die door Brainlab zijn vervaardigd.
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Instructies voor afvalverwerking

Elektrisch en elektronisch materiaal mag enkel worden afgevoerd volgens de wettelijk
voorziene richtlijnen. Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) gaat u naar:
www.brainlab.com/en/sustainability

Verkoop in de VS

Dit product mag alleen worden aangeschaft door of in opdracht van een arts (wetgeving VS).

ALGEMENE INFORMATIE
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1.2 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met een driehoekig waarschuwingssymbool. Deze
bevatten altijd essentiële veiligheidsinformatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of elk
ander ernstig gevolg dat verbonden is aan verkeerd gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Zij bevatten essentiële veiligheidsinformatie over mogelijke
problemen met het apparaat. Dergelijke problemen omvatten storingen, fouten
beschadiging van de apparatuur of beschadigingen van eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en worden gebruikt
voor het aangeven van aanvullende handige tips.
 

Symbolen
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1.3 Beoogd gebruik

Gebruiksindicaties

Het ENT EM-systeem is bedoeld als een intraoperatief beeldgeleid lokalisatiesysteem voor het
uitvoeren van minimaal invasieve chirurgie voor KNO-procedures. Het verbindt een freehand-
sonde die wordt gevolgd door een elektromagnetisch sensorsysteem, met een virtuele
computerbeeldruimte voor beeldgegevens van de patiënt, die verwerkt worden door het
navigatiewerkstation. Dit systeem is geïndiceerd voor elke medische conditie waarbij het gebruik
van stereotactische chirurgie toepasselijk kan zijn, en waarbij een referentie met een onbuigzame
anatomische structuur zoals een schedel, lang bot of wervel vastgesteld kan worden ten opzichte
van een model gebaseerd op CT, CTA, röntgen, MR en MRA van de anatomie.
Voorbeelden van deze KNO-procedures zijn onder meer:
• Transfenoïdale procedures
• Maxillaris antrostomieën
• Ethmoïdectomieën
• Sfeno-idotomieën/sfenoïde exploraties
• Turbinaatresecties
• Frontale sinusotomieën
• Intranasale procedures

Niet-ondersteunde functies

ENT EM ondersteunt niet de weergavefunctie "oog van de sonde". Indien de oog van de sonde-
weergave belangrijk is voor uw navigatieprocedure, neemt u contact op met Brainlab support voor
informatie over compatibele toepassingen en navigatiesystemen.

Plaats van gebruik

Het ENT EM-systeem dient te worden gebruikt in een ziekenhuisomgeving, in het bijzonder in
ruimtes die geschikt zijn gemaakt voor chirurgische interventies (bijv. operatiekamers).

Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind
medisch personeel worden bediend.

De onderdelen van het systeem en de hulpinstrumenten bevatten nauwkeurige
mechanische onderdelen die met zorg moeten worden behandeld. Ga zorgvuldig om met
de apparatuur.

Plausibiliteitsbeoordeling

Beoordeel voorafgaand aan de behandeling van de patiënt de plausibiliteit van de
informatie-invoer en -uitvoer van het systeem.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur
1.4.1 Medische instrumenten van Brainlab

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

ENT EM is compatibel met:
• Klemmen:

- Instrumentadapterklem (formaat S/M/L/XL)
- Instrumentadapterklem voor rechthoekige instrumenten
- Instrumentadapterklem voor cilindrische instrumenten

• Klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie
• EM-instrumentreferentie
• EM-patiëntreferentie
• EM-schedelreferentiebasis
• EM-pointer
• EM-registratiepointer
• Pointers met meervoudige punten:

- Pointerpunt (offset: 30°, lengte: 95 mm, puntuiteinde: 70°, 20 mm)
- Pointerpunt (offset: 0°, lengte: 100 mm, puntuiteinde: 90°, 20 mm)
- Pointerpunt (offset: 45°, lengte: 115 mm)

• Sterilisatieschaal van de EM-pointer
• Sterilisatietray basisinstrumenten
• Sterilisatietray Craniale/KNO-instrumenten
• Suctiebuizen:

- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 8) Weefselveilige punt
- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 10) Weefselveilige punt
- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 8) StarLink Interface Frazier-punt
- Suctie Sinus Maxillaris (Charr. 10) StarLink Interface Frazier-punt
- Suctiestandaard (Charr. 8) Weefselveilige punt
- Suctiestandaard (Charr. 10) Weefselveilige punt
- Suctiestandaard (Charr. 8) StarLink Interface Frazier-punt
- Suctiestandaard (Charr. 10) StarLink Interface Frazier-punt

Andere Brainlab-instrumenten

Aanvullende instrumenten kunnen na uitgifte van deze handleiding verkrijgbaar zijn. Neem
contact op met Brainlab Support als u vragen hebt over de compatibiliteit van instrumenten met
de Brainlab-software.

Gebruik alleen instrumenten en reserve-onderdelen in combinatie met de ENT EM-software
die door Brainlab zijn opgegeven. Het onbevoegd gebruik van instrumenten/
reserveonderdelen kan een negatief effect hebben op de veiligheid en/of de
doeltreffendheid van de medische apparatuur en de veiligheid van de patiënt, gebruiker
en/of de omgeving in gevaar brengen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.4.2 Brainlab-software

Compatibele medische software van Brainlab

ENT EM is compatibel met:
• Content Manager 2.3/Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 2.0
• Trajectory 1.0
• SmartBrush 2.1

Andere Brainlab-software

Als uw softwareversie anders is dan die hierboven zijn aangegeven, moet u contact opnemen met
Brainlab support voor uitleg over de compatibiliteit met apparaten van Brainlab.

Op het systeem mag alleen software van andere fabrikanten worden geïnstalleerd en
gebruikt die door Brainlab is gespecificeerd. Het uitvoeren van niet goedgekeurde software
kan de veiligheid en de doeltreffendheid van het navigatiesysteem aantasten.
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1.4.3 Medische apparatuur niet van Brainlab

Compatibele medische apparatuur niet van Brainlab

Medisch apparaat Fabrikant

Multimodaliteit ijkmarkers
IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244 VS

Compatibele niet-Brainlab scanapparaten

Medisch apparaat Model

Medische beeldvormingsapparaten die voldoen
aan het Brainlab-scanprotocol (bijv. MR- en CT-
scanners, C-boog, DVT en gelijksoortige appara-
ten)

Zie de vereisten in het Brainlab-scanproto-
col.

Andere apparaten die niet door Brainlab zijn geproduceerd

Gebruik van combinaties van medische hulpmiddelen die niet zijn goedgekeurd door
Brainlab kunnen een nadelige invloed hebben op de veiligheid en/of werking van de
hulpmiddelen en de veiligheid van patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar brengen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.4.4 Niet-Brainlab software

Toestemming

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

Overige niet-Brainlab-software

Alleen software opgegeven door Brainlab kan worden geïnstalleerd en met ENT EM worden
gebruikt.

Anti-Virussoftware

Brainlab raadt aan om het systeem te beschermen met de allernieuwste antivirus-software.
Hoewel veiligheid en effectiviteit van het apparaat worden gegarandeerd, dient u te weten dat dit
een negatieve invloed kan hebben op de systeemwerking, bijv. het laden van patiëntgegevens. Na
het installeren van antivirussoftware moet de systeemwerking worden gecontroleerd door Brainlab
support.

Om verlies van werking en een automatische herstart te vermijden, schakelt u de
automatische update-installaties uit. Download geen antivirus- of Windows-updates tijdens
het behandelen van een patiënt.

Schakel tijdens het behandelen van een patiënt alle Windows- of antivirussoftware uit. Dit
betreft ook het uitschakelen van malwaredetectie en automatische meldingen, downloads
of installaties.

Zorg ervoor dat de anti-virussoftware geen aanpassingen maakt aan Brainlab-directories.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Training en documentatie
1.5.1 Training

Brainlab-training

Om een veilig en juist gebruik te garanderen, dienen alle gebruikers voorafgaand aan het gebruik
van het systeem, een trainingsprogramma te volgen dat wordt gegeven door een
vertegenwoordiger van Brainlab.

Toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor operatieve procedures waarbij computernavigatie
essentieel is, dient u een voldoende aantal procedures in aanwezigheid van een Brainlab-
vertegenwoordiger uit te voeren zodat deze assistentie kan bieden waar nodig.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem biedt slechts ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan.

Training en documentatie
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1.5.2 Documentatie

Beoogde gebruikers

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor KNO-chirurgen en hun assistenten bij het gebruik
van een Brainlab-navigatiesysteem.

Het lezen van gebruikershandleidingen

De gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische apparatuur en chirurgische navigatie
software die met zorg gebruikt moeten worden.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• De gebruikershandleidingen aandachtig lezen voordat ze de apparatuur hanteren
• Altijd toegang hebben tot de gebruikershandleidingen

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen
• Overzicht van beeldgeleide navigatie
• Beschrijving installatie van het systeem in de ok
• Gedetailleerde richtlijnen voor de software

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Informatie over reiniging, ontsmetting en sterilisatie van de instru-
menten

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over de systeeminstellingen

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, inclusief
specificaties en complianties
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2 SYSTEEMINSTALLATIE
2.1 Aan de slag

Algemene informatie

Een juiste installatie van het systeem is nodig om een nauwkeurige navigatie uit te kunnen
voeren. Installeer het systeem en positioneer de patiënt nauwkeurig om beweging van de patiënt
of van de EM-veldgenerator te voorkomen nadat de registratie is uitgevoerd.
Wanneer u de ENT EM-software start, wordt er een overzichtsweergave geopend waarmee u
animaties kunt starten met betrekking tot de juiste installatie en positionering van de patiënt en de
patiëntreferentie.
Selecteer Next als u klaar bent met de installatie. De aangesloten instrumenten en referenties
worden getoond in een representatie van het navigatievolume.

Voorzorgsmaatregelen

De systeemnauwkeurigheid kan worden beïnvloed door de installatie. Sommige metalen
objecten en radiofrequentiecommunicatieapparatuur kan zorgen voor interferentie in het
elektromagnetische veld dat invloed kan hebben op de trackingnauwkeurigheid. Controleer
altijd de systeemnauwkeurigheid voor de geplande procedure na het voltooien van de
installatie.

Het elektromagnetische veld van de EM-veldgenerator kan worden verstoord door andere
in de nabijheid aanwezige apparatuur wat leidt tot een verhoogde onnauwkeurigheid van
het systeem. Gebruik geen actief aangedreven apparaten binnen het navigatievolume
omdat deze kunnen leiden tot interferentie die invloed heeft op de trackingnauwkeurigheid.

Wikkel kabels niet rondom de EM-veldgenerator, omdat dit kan resulteren in storingen in
het instrument.

Afstandsoverwegingen

Gebruik de EM-veldgenerator niet binnen 200 mm van een geïnstalleerde pacemaker. Het
magnetische veld dat door de EM-veldgenerator wordt geproduceerd, kan storen met de
werking van de pacemaker.

Plaats het EM-basisstation minstens 60 cm weg van de EM-veldgenerator, anders kan het
invloed hebben op het trackingvolume of de systeemnauwkeurigheid.

Plaats de Kick-monitorkar minstens 60 cm weg van de EM-veldgenerator, anders kan het
invloed hebben op het trackingvolume of de systeemnauwkeurigheid.

Plaats geen EM-instrumentkabels binnen 30 mm van de kabel van de EM-veldgenerator. Als
deze zo dichtbij worden geplaatst (met name als kabels parallel aan elkaar liggen), kan de
EM-instrumentkabel beïnvloed worden door elektromagnetische interferentie wat leidt tot
een verstoorde systeemnauwkeurigheid.

SYSTEEMINSTALLATIE
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Elektrische geleiding

Het elektromagnetische veld wekt stroom op in elektrisch geleidende delen. Verwijder alle
geleidende objecten van de patiënt, zoals piercings.

Koppelingsfunctie

De Kick-monitor kan aan een andere monitor worden gekoppeld (bijv. Buzz) voor aanvullende
weergave van de ENT EM-software. Ga voor meer informatie naar de Systeemhandleiding,
Buzz en de Softwarehandleiding, Content Manager/Patient Selection.
OPMERKING. Paarvorming kan leiden tot problemen met de prestaties tijdens de navigatie. In dit
geval moet worden overwogen de paarvormingsfunctie in de software uit te schakelen.
 

Aan de slag
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2.2 EM-basisstation

Het EM-basisstation bevestigen

Stappen

1.

Bevestig het EM-basisstation op de Kick EM-houder ① of op een rail op de ok-tafel ②.

①

②

OPMERKING. De afstand tussen het EM-basisstation en het doelgebied is beperkt tot
de lengte van de instrumentkabel. Stel het EM-basisstation zodanig op dat de instru-
menten het doelgebied bereiken en zorg ervoor dat er voldoende speling is bij het aan-
sluiten van de kabels.
 

2.

Installeer indien nodig de operatietafel.
OPMERKING. Als u de ok-tafel na het installeren van de onderdelen van de EM-trac-
kingunit moet verplaatsen, beweeg deze dan uitermate voorzichtig. Het verplaatsen of
kantelen van de operatietafel kan ertoe leiden dat systeemonderdelen verschuiven door
te trekken aan de bevestigde kabels.
 

SYSTEEMINSTALLATIE
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2.3 Installatie navigatie
2.3.1 Eerste handelingen

Algemene informatie

Na het opstarten van de software en het selecteren van de patiëntdataset opent de eerste pagina.
Selecteer de referentiefixatiemethode.

Afbeelding 1 

EM-schedelreferentiebasis

Als u Skull reference base selecteert, kunt u:
• Registreren voorafgaand aan afdekken, of
• Registreren na afdekken

Het scherm Initial Arrangement wordt geopend. Start de video’s door op de afspeeltoetsen te
drukken.

Installatie navigatie
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②

③

①

Afbeelding 2 
Selecteer de afspeelsymbolen voor meer informatie over:
• ① Positionering EM-veldgenerator
• ② Positionering EM-patiëntreferentie
• ③ Het fixeren van de kabel van de EM-patiëntreferentie voor optimale trekontlasting

Vastgetapete EM-patiëntreferentie

Als u Taped reference selecteert, moet u:
• Registreren na afdekken met behulp van de steriele EM-pointer

OPMERKING. Door de referentie aan de Schedelreferentiebasis te bevestigen, wordt de
referentie beschermd tegen beweging tijdens het afdekken, zodat de navigatienauwkeurigheid
intact blijft.
 

OPMERKING. Als Taped reference is geselecteerd, wordt de niet-steriele EM-registratiepointer
geblokkeerd en kan niet worden gebruikt voor registratie of navigatie.
 

Het scherm Initial Arrangement wordt geopend. Start de video’s door op de afspeeltoetsen te
drukken.

②

③

①

Afbeelding 3 

SYSTEEMINSTALLATIE
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Selecteer de afspeelsymbolen voor meer informatie over:
• ① Positionering EM-veldgenerator
• ② Positionering EM-patiëntreferentie
• ③ Het fixeren van de kabel van de EM-patiëntreferentie voor optimale trekontlasting

De EM-veldgenerator positioneren

De EM-veldgenerator kan aan de fixatieplaat of aan de positioneringsarm worden bevestigd,
zoals hieronder beschreven.
Het trackingvolume start op 5 cm vanaf de zijkant van de EM-veldgenerator (de kant die naar het
gezicht van de patiënt is gericht) en gaat over in een gebied van maximale nauwkeurigheid. De
nauwkeurigheid in de eerste 5 cm van het trackingvolume is minder. Dit betekent dat voor het
bereiken van optimale nauwkeurigheid het interessegebied zich op 10-35 cm van de voorzijde van
de EM-veldgenerator moet bevinden.

Stappen

1a.

Bevestig de fixatieplaat zodanig op de ok-tafel dat het kruis van de basisplaat ① zich
daar bevindt waar het hoofd van de patiënt zal worden geplaatst en dat de EM-veldgene-
rator naar het hoofd van de patiënt is gericht.

①

1b.

Bevestig de positioneringsarm ② zodanig op de ok-tafel dat de EM-veldgenerator naar
het hoofd van de patiënt is gericht.

②

Installatie navigatie
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Stappen

2. Bevestig de systeemkabels.

OPMERKING. Raadpleeg voor aanvullende informatie over de systeeminstallatie en de
systeemkabels de systeem- en technische handleidingen voor Kick en Kick EM.
 

Positioneer de EM-patiëntreferentie en fixeer de kabel met trekontlasting

Bevestig de EM-patiëntreferentie voor registratie en navigatie:
• Dicht bij het interessegebied zonder daarbij belangrijke structuren af te dekken die nodig zijn

voor oppervlakteregistratie.
• Op een starre plaats op het hoofd van de patiënt waar beweging of verschuiving van de huid

ontwaarschijnlijk is, zoals het voorhoofd en het slaapbeen (scheer het gebied indien nodig).
• Binnen het navigatievolume met de beste trackingnauwkeurigheid (10-35 cm van de EM-

veldgenerator en in het midden van het xy-vlak).

x

y
10 - 35 cm

Hiermee kan het systeem de locatie van het hoofd van de patiënt volgen tijdens de gehele
procedure.
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Stappen

1a.

Plaats de EM-patiëntreferentie met behulp van de installatietutorial in het navigatievolu-
me tijdens de registratie en navigatie.
De EM-patiëntreferentie kan worden bevestigd door middel van een van de volgende
twee methoden, afhankelijk van de gebruikte registratiemethode:
• Tape Attachment: Beschikbaar voor steriele registratie (na afdekken).
• Skull Reference Base: Beschikbaar voor steriele (na afdekken) of niet-steriele (vooraf-

gaand aan afdekken) registratie.

①

②

Als de getapete EM-patiëntreferentie gebruikt, moet u een ste-
riele registratie uitvoeren (Landmark of Surface Matching Re-
gistration) na het afdekken om onbedoelde beweging van de
patiëntreferentie na registratie te voorkomen.

Als u een klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie
gebruikt, moet u een steriele registratie na afdekken uitvoeren
om verschuiving te voorkomen.

2a. Bevestig de EM-patiëntreferentie met tape ① rechtstreeks op de huid. Voorkom huidver-
schuiving door afdekdoeken, losse huid, bewegingen van het hoofd, enz.

2b.

Bevestig de EM-patiëntreferentie op de EM-schedelreferentiebasis ②. De EM-sche-
delreferentiebasis moet door middel van een schroef stevig op het hoofd worden beves-
tigd. Wanneer de schroef volledig wordt aangedraaid, is de penetratie 5 mm. Schroef niet
in gebieden waar het schedelbot minder dan 5 mm dik is en schroef niet boven veneuze
of arteriële structuren. Schat de dikte, ronding en kwaliteit van de schedel tijdens planning
om de penetratiediepte van de ingebrachte schroef te schatten.
Raadpleeg de instrumentenhandleiding, Craniaal/KNO voor meer informatie over het
bevestigen van de EM-schedelreferentiebasis.

3a.

Als de positioneringsarm wordt gebruikt, moet de kabel van de EM-patiëntreferentie in
een lus op het hoofd van de patiënt worden getapet, zoals in de software wordt getoond.
Fixeer de kabel om onbedoelde verplaatsing van de hoofdreferentie door onverhoeds
trekken aan de kabel te voorkomen.
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Stappen

3b.

Als de fixatieplaat wordt gebruikt, moet de kabel van de EM-patiëntreferentie aan de pa-
tiëntpositioneringsplaat worden gefixeerd om onbedoelde verplaatsing van de hoofdrefe-
rentie door onverhoeds trekken aan de kabel te voorkomen.

Plaats de EM-patiëntreferentie 10-35 cm van de EM-veldgenerator en in het midden van het
xy-vlak. Wanneer u de EM-patiëntreferentie te dichtbij of te veraf plaatst van de EM-
veldgenerator dan kan dit leiden tot een verminderde nauwkeurigheid.

Voldoende botdichtheid is belangrijk voor het bevestigen van de EM-
schedelreferentiebasis. Controleer de planningsgegevens voordat u het instrument
bevestigt, omdat de leeftijd van de patiënt of mogelijke aandoeningen (bijv. osteoporose)
de botmineraaldichtheid kunnen aantasten.

Draai de vergrendelmoer van de buis niet te strak aan, omdat hierdoor de schroef naar
buiten kan komen.

Als de basis goed op het hoofd van de patiënt is bevestigd, moet u de moer niet verder
aandraaien om de botschroef niet te beschadigen.

Oefen niet te veel kracht uit op de schroeven om breuken te vermijden. Als de schroef zo
vastgedraaid is dat deze niet meer kan bewegen, draai deze dan een halve slag los.

De chirurg moet zorgen dat de EM-schedelreferentiebasis stevig op een veilig, niet-
gevoelig deel van het hoofd van de patiënt wordt bevestigd. Omdat de EM-
schedelreferentiebasis wordt bevestigd middels een minimale incisie en lichte druk wordt
uitgeoefend, kan bevestiging op kritieke delen leiden tot letsel bij de patiënt.

Stoot tegen de EM-schedelreferentiebasis en trek niet aan de kabel. Dit kan leiden tot letsel
bij de patiënt en tot onnauwkeurigheden. Opnieuw registreren is vereist als de
patiëntreferentie is verplaatst of per ongeluk bewogen na registratie.

Dek geen belangrijke structuren af die nodig zijn voor de oppervlakteregistratie met de EM-
patiëntreferentie.
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2.3.2 Positioneren

Het hoofd van de patiënt positioneren

②

③ ④

①

Afbeelding 4 

Nr. Onderdeel

①

Indicatoren voor positie van het hoofd:
• Groen: Goede positie
• Geel: Acceptabele positie
• Rood: Positie moet worden verbeterd

② Bol: Het hoofd van de patiënt.

③
Representatie van navigatievolume.
OPMERKING. Referenties moeten zich in deze representatie bevinden tijdens de proce-
dure.
 

④ Selecteer dit pictogram voor hulp bij verstoring.

OPMERKING. Tijdens controle van de nauwkeurigheid worden de patiëntreferentie en de
instrumentrepresentaties niet weergegeven. In plaats daarvan wordt de afstand tussen de
pointerpunt en het referentieverificatiepunt weergegeven.
 

Indicatoren voor positie van het hoofd

Indicator Uitleg

Het hoofd van de patiënt bevindt zich in het navigatievolume
in een optimale positie.
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Indicator Uitleg

Het hoofd van de patiënt bevindt zich in het navigatievolume
in een acceptabele, maar niet optimale positie.

Het hoofd van de patiënt bevindt zich in het navigatievolume
in niet acceptabele positie. U moet de positie van het hoofd
verbeteren om te kunnen doorgaan naar de volgende stap.

Veldvervorming

①
②

Nr. Onderdeel

① Representatie van de pointer

② Representatie van de patiëntreferentie

Indicatoren voor veldvervorming

Voer de pointer door het hele trackingvolume om te controleren op vervormingen van het veld. Als
indicatoren voor veldvervorming op het scherm worden weergegeven, dan is het waarschijnlijk dat
er sprake is van veldvervorming nabij of in het veld.
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OPMERKING. Zie pagina 34 voor meer informatie over mogelijke oorzaken van EM-
veldvervorming.
 

Indicator Uitleg

Er is een kleine veldvervorming die de pointer beïnvloedt, of
de pointer bevindt zich te dicht bij de rand van het trackingvo-
lume.

Er is een kleine veldvervorming die de pointer en de patiëntre-
ferentie beïnvloedt.

Er is een grote veldvervorming. De pointer en patiëntreferen-
tie kunnen niet meer worden gedetecteerd.
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2.4 EM-trackingnauwkeurigheid garanderen
2.4.1 Voorbereiding

Algemene informatie

ENT EM levert alleen ondersteuning aan de chirurg en is geen substituut voor, of vervanging van
de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg. Desalniettemin is de correcte
nauwkeurigheid van het systeem essentieel voor de prestaties.
Algehele navigatiefouten met ENT EM kunnen tot 3 mm gaan. Gebruik ENT EM uitsluitend voor
procedures waarvoor dit nauwkeurigheidsniveau acceptabel is. Verschillende factoren kunnen
een aanzienlijke invloed hebben op de systeemnauwkeurigheid. Voor een geslaagde navigatie
zijn een goede opstelling en hantering, alsook een nauwkeurige verificatie van essentieel belang.
Het volgen van de aanbevelingen in dit hoofdstuk is uiterst belangrijk om de EM-
trackingnauwkeurigheid te garanderen.

Nauwkeurigheid verifiëren

Verifieer altijd de nauwkeurigheid tijdens de gehele procedure door de positie van het
instrument en de weergegeven pointer te vergelijken in de beeldweergaven met het
daadwerkelijke punt op de anatomie van de patiënt.

Gebruik van geschikte scans

Zorg ervoor dat de juiste patiëntscans worden gebruikt. Gebruik geen vervormde MRI-scans voor
registratie. Gebruik, indien beschikbaar, 3D-correctie voor alle scans.
Leg de beeldset(s) vast die worden gebruikt voor registratie volgens de Brainlab-scanprotocols.
Mogelijke bronnen voor fouten omvatten MRI-hoofdtelefoons die in de huid drukken tijdens de
scan of slangen en tape op de patiënt die het huidoppervlak vervormen.
Voor oppervlaktekoppelingsregistratie: Vergelijk het gezicht van de patiënt met de 3D-
reconstructie. Vermijd gebieden waarbij er een verschil is tussen de daadwerkelijke anatomie van
de patiënt en de 3D-softwarereconstructie.

Juiste afdekprocedure

De niet-invasieve EM-patiëntreferentie kan tijdens het afdekken onbedoeld bewegen.
Daarom moet een steriele registratie (Landmark of Surface Matching) worden uitgevoerd
nadat de patiënt is afgedekt of moet de EM-schedelreferentiebasis worden gebruikt.

Wijzigingen van het patiëntveld en de positie van de EM-veldgenerator minimaliseren

Vermijd wijzigingen van de positie van het hoofd van de patiënt of de EM-veldgenerator na
registratie.
Wijzigingen in de installatie kunnen leiden tot een afgenomen navigatienauwkeurigheid. Voordat u
met registreren begint, dient u ervoor te zorgen dat de patiënt zich in de gewenste positie bevindt
voor de operatie.
Als het nodig is om het hoofd van de patiënt tijdens de operatie te verplaatsen, controleer dan of
de systeemnauwkeurigheid nog steeds voldoende is of herhaal de registratie.
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2.4.2 Nauwkeurigheid van de patiëntregistratie

Optimale scanmodaliteit en registratiemethode

Voor optimale navigatienauwkeurigheid wordt geadviseerd het volgende te gebruiken:
• De EM-schedelreferentiebasis als referentie, of
• CT-data in combinatie met:

- Steriele registratie van oriëntatiepunten, of
- Botschroeven als oriëntatie-/registratiepunten (EM-patiëntreferentie, bevestigd aan de EM-

schedelreferentiebasis).

Nauwkeurige oppervlaktekoppelingsregistratie

Leg tijdens de oppervlaktekoppelingsregistratie punten vast door de EM-pointer over specifieke
gebieden en benige structuren te schuiven, zoals de brug van de neus en de zijkanten van de
ogen.
Registreer punten aan beide zijden van het hoofd van de patiënt op alle toegankelijke gebieden
van het bovenste deel van het voorhoofd (het gebied bij de bregma) waarbij de punt van de
pointer constant in contact met de huid van de patiënt moet blijven. Punten moeten zijn verspreid
en het breedst mogelijke steriele gebied beslaan.
Vermijd het vastleggen van punten op niet-specifieke gebieden, de wenkbrauwen of gebieden
waar de huid zichtbaar is verschoven. Oefen geen druk uit op de pointerpunt op de huid van de
patiënt omdat dit punten vastlegt die dieper liggen dan huidniveau.

Registreer de patiënt in de gewenste positie voor de operatie. Grote wijzigingen in de
positie van het hoofd van de patiënt of van de EM-veldgenerator na de registratie kunnen
leiden tot een toegenomen onnauwkeurigheid van de navigatie. Als het nodig is om het
hoofd van de patiënt tijdens de operatie te verplaatsen, controleer dan of de
systeemnauwkeurigheid nog steeds voldoende is voor de procedure of herhaal de
registratie.

Nauwkeurig registreren van oriëntatiepunten

Tijdens het registreren van oriëntatiepunten, plant u de punten zo dat ze het doelgebied omringen.
Leg de punten exact vast waar ze zijn gepland. Als een punt is gepland op bot, dient u mogelijk
druk uit te oefenen op het huidoppervlak om het bot te bereiken. Daarentegen dient u druk op de
huid te vermijden als het punt is gepland op de huid en u het punt vastlegt op het huidoppervlak.

Gedetailleerde verificatie na registratie

Om te zorgen voor een juiste nauwkeurigheid van de patiëntregistratie:
• Controleer in gebieden waar geen punten zijn vastgelegd tijdens registratie.
• Controleer in meerdere wijdverspreide gebieden, bijvoorbeeld aan beide kanten van het

gezicht, aan de bovenkant van het hoofd en in of nabij het doelgebied.
• Controleer de volgende oriëntatiepunten:

- Tragi.
- Inion.
- Bregma.
- Tanden in de bovenkaak.
- Andere typische oriëntatiepunten omvatten de laterale canthi, nasion of spina nasalis. Deze

kunnen echter gunstige resultaten weergeven bij gebruik van oppervlaktekoppeling omdat
ze dicht in de buurt liggen van waar de registratiepunten worden vastgelegd.

• Controleer de nauwkeurigheid altijd via oriëntatiepunten. Rotatiefouten kunnen alleen worden
gedetecteerd bij het controleren van belangrijke oriëntatiepunten die zijn verspreid over het
hoofd van de patiënt.

EM-trackingnauwkeurigheid garanderen
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De nauwkeurigheid van het doelgebied kan verschillen van de nauwkeurigheid die is geverifieerd
op het huidoppervlak. Om de nauwkeurigheid van het doelgebied te schatten, controleert u
verschillende oriëntatiepunten rond het doelgebied. Nadat u tijdens de chirurgische procedure het
doelgebied hebt bereikt, controleert u op voldoende nauwkeurigheid in het doelgebied.
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2.4.3 Invloeden op trackingnauwkeurigheid

Invloed van metalen

Het introduceren van metaal (koper, aluminium, messing, ijzer, enz.) of draagbare/mobiele
radiofrequentiecommunicatieapparatuur in het elektromagnetische veld kan leiden tot
interferentie/vervorming die invloed heeft op de trackingnauwkeurigheid. Vermijd daarom het
gebruik van onnodige metalen. Enkele voorbeelden van interferentie in de operatiekamer zijn
instrumenttafels, metalen onderdelen van ok-tafels, endoscopietorens, retractors, ok-lampen,
monitoren, piercings of horloges.
Houd er rekening mee dat andere medische apparatuur invloed kan hebben op de
nauwkeurigheid van het systeem of de betrouwbaarheid door elektromagnetische invloeden.
Overweeg het verplaatsen van andere medische apparatuur als u problemen ervaart. U moet de
EM-veldgenerator bijvoorbeeld uit de buurt van de metalen onderdelen van de operatietafel
plaatsen en hem tegelijkertijd dicht bij de patiënt plaatsen (zoals wordt beschreven in de
bovenstaande sectie).
Elke keer als u een nieuw instrument in het veld introduceert, dient u zorgvuldig de
nauwkeurigheid te controleren in het navigatievolume om te controleren of daar geen interferentie
is.

Invloed van EM-instrumenten

Zorg ervoor dat de EM-instrumenten in goede vorm zijn en niet zichtbaar beschadigd of
verbogen zijn omdat dit een negatieve invloed kan hebben op de nauwkeurigheid van de
navigatie.
Kalibreer de instrumenten zorgvuldig bij gebruik van de EM-instrumentreferentie en controleer
de kalibratienauwkeurigheid op anatomische oriëntatiepunten voordat u het gekalibreerde
instrument voor chirurgie gebruikt. Wanneer u de EM-instrumentreferentie wisselt naar een
ander instrument, dient u altijd het nieuw aangesloten instrument te kalibreren.
Inspecteer de EM-instrumentreferentie nauwkeurig op slijtage of schade om een juiste werking
te garanderen. Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie.
Gooi EM-instrumenten die de maximale herverwerkingscycli of verwachte levensduur hebben
bereikt weg, omdat nadien de nauwkeurigheid niet meer kan worden gegarandeerd.

EM-trackingnauwkeurigheid garanderen
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3 OVERZICHT SOFTWARE
3.1 Inleiding

Algemene informatie

ENT EM is intraoperatieve navigatiesoftware op basis van een touchscreen. De plaatsing van
chirurgische instrumenten in een driedimensionale representatie als overlay op anatomische
beeldsets zoals MR en/of CT, kan een ondersteuning zijn voor de chirurg tijdens verschillende
chirurgische interventies.

ENT EM kan alleen worden gebruikt voor KNO-behandelingen. Gebruik de software niet
voor andere behandelingen.

ENT EM maakt gebruik van gescande beelden van de patiënt die worden vastgelegd
voordat de operatie wordt uitgevoerd. De feitelijke anatomie van de patiënt kan verschillen
van de preoperatieve beeldgegevens door bijvoorbeeld resecties.

Typische ENT EM-workflow

Workflow

1. Patiëntselectie

2. Opstelling

3. Registratie

4. Navigatie

5. Instrumentkalibratie (behalve voor voorgekalibreerde instrumenten)
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3.2 Starten en afsluiten

De software starten

Stappen

1. Selecteer de ENT EM-navigatiesoftware in het workflowkeuzescherm.

2. Selecteer de patiënt.

3. Selecteer de beeldset.

4. Setup Navigation wordt geopend (zie pagina 22).

OPMERKING. Voor informatie over patiënt- en gegevensselectie, raadpleegt u de Content
Manager softwarehandleiding.
 

Zorg ervoor dat de naam en de ID van de patiënt correct zijn voordat u patiëntgegevens
laadt.

Het systeem afsluiten

Stappen

1.

Druk op de hometoets aan de voorzijde van het Brainlab-systeem ① of op het home-sym-
bool in de software ②.
Content Manager wordt geopend.

① ②

2.

Selecteer Export om de patiëntgegevens te exporteren naar het geselecteerde opslag-
medium of de netwerklocatie.
OPMERKING. Alle vastgelegde screenshots die tijdens de sessie zijn opgeslagen met de
toets Screenshot, worden geopend en opgeslagen wanneer u drukt op Export.
 

3.

Na het afsluiten van de software en het opslaan van de patiëntgegevens, dient u een
aangesloten opslagmedium te verwijderen.
OPMERKING. Voor aanvullende informatie over het opslaan van patiëntgegevens, raad-
pleegt u de Content Manager softwarehandleiding.
 

4. Druk op Exit in Content Manager.

5.
Druk op Shut down (Afsluiten).
OPMERKING. Voor meer informatie over het afsluiten van het systeem, raadpleegt u de
Kick en Kick EM systeemhandleiding.
 

Sluit de software altijd af voordat u het systeem uitschakelt. Gebruik nooit de aan/uit-
schakelaar om de software af te sluiten, omdat hierdoor gegevens verloren kunnen gaan.

Een sessie herstellen

Indien de software onverwachts afsluit, kan de registratie worden hersteld van de vorige sessie
als u de software opnieuw heeft opgestart.

Starten en afsluiten
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Afbeelding 5 

Opties

Selecteer Yes om de vorige registratie te herstellen en open het hoofdscherm.

Selecteer No om opnieuw te starten vanaf de patiëntselectie.

Controleer de herstelde registraties nauwkeurig voordat u verder gaat.

Herstel een registratie niet indien de positie van de patiënt is gewijzigd ten opzichte van de
EM-patiëntreferentie of EM-veldgenerator.
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3.3 Gegevensselectie

Algemene informatie

Voordat ENT EM start, wordt u gevraagd patiëntgegevens te selecteren in Patient Browser. Voor
meer informatie raadpleegt u de Patient Browser softwarehandleiding.
Indien meer dan één beeldset is geladen, selecteert de software automatisch de beste beeldset
voor registratie.

Patiëntgegevens laden tijdens de sessie

① ②

Afbeelding 6 
Druk op de hometoets aan de voorzijde van het Brainlab-systeem ① of op het home-symbool in
de software ② om eerste of aanvullende patiëntdata te laden.
Content Manager wordt geopend.

Beeldfusie

Als Image Fusion is geïnstalleerd, dan kunt u meerdere beeldsets samen fuseren (zoals CT- en
MR-gegevens).

Opties

Als de patiëntgegevens beeldsets bevatten die nog niet zijn gefuseerd, moet u terug naar het
workflowkeuzescherm (gebruik de hometoets of het -symbool) om de Image Fusion-software te
openen.
Druk op Proceed wanneer de fusie is voltooid.

OPMERKING. Voor meer informatie raadpleegt u de Image Fusion softwarehandleiding.
 

De getoonde beeldset wijzigen

Als u gefuseerde beelden heeft geladen, is het mogelijk de weergegeven beeldset te wijzigen.

Gegevensselectie
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Afbeelding 7 

Stappen

1. Selecteer Data.

2. Selecteer de gewenste beeldset. De huidige geselecteerde beeldset is oranje gemar-
keerd.

OPMERKING. Voor het laden van aanvullende beeldsets, drukt u op de startknop om terug te
keren naar Patient Selection en selecteert u aanvullende patiëntgegevens.
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3.4 Trackingsysteem
3.4.1 Navigatievolume-indicatoren

Algemene informatie

Voor een succesvolle registratie en navigatie, moeten de instrumenten zich bevinden binnen het
navigatievolume.
Gebruik de navigatievolume-indicatoren om te controleren of een instrument of referentie zich
binnen het navigatievolume bevindt met voldoende nauwkeurigheid en om te controleren of er
enige interferentie is (bijvoorbeeld door metalen, een elektrisch scheerapparaat of een andere
veldgenerator).

Weergave

Indicator Uitleg

Pointer/patiëntreferentie bevindt zich in het navigatievolume en er is geen in-
terferentie gedetecteerd.

Pointer/patiëntreferentie bevindt zich in het navigatievolume, maar tracking-
nauwkeurigheid is laag door:
• Interferentie (zie pagina 34).
• Instrument of patiëntreferentie bevindt zich niet in het midden van het navi-

gatievolume. Idealiter moeten instrumenten in het navigatieveld worden ge-
centreerd en zich niet in de buitengrenzen bevinden.

Pointer, instrument of patiëntreferentie bevindt zich in het navigatievolume,
maar trackingnauwkeurigheid is onvoldoende.

Pointer, instrument of patiëntreferentie is niet bevestigd of wel bevestigd, maar
bevindt zich niet binnen het navigatievolume.

Trackingsysteem
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3.4.2 Trackinginstrumenten

Trackingprioriteit

De software werkt de navigatieweergaves bij op basis van de positie van het instrument met de
hoogste prioriteit. Instrumenten met een lagere prioriteit worden weergegeven, maar worden niet
standaard gebruikt om de weergaven te updaten.
Instrumenten in het midden van het trackingvolume hebben een hogere prioriteit dan
instrumenten die zich bij de grenzen van het trackingvolume bevinden. Op instrumenten in het
midden zijn de volgende prioriteiten van toepassing:
1. EM-pointer
2. EM-registratiepointer
3. EM-instrumentreferentie
OPMERKING. Om de navigatieweergaves te updaten tot de positie van een instrument met een
lagere prioriteit, moeten de instrumenten met hogere prioriteit uit het navigatievolume worden
verwijderd.
 

Trackinglatenties

Controleer op trackinglatenties door de beweging van instrumenten te vergelijken op het scherm
met dat van het daadwerkelijke instrument.

Informatie in het navigatiescherm kan vertraagd zijn in vergelijking met uw daadwerkelijk
gevolgde instrument. Indien de navigatieweergave traag is, dient u de zichtbare gegevens
tot een minimum te beperken.

OVERZICHT SOFTWARE
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3.4.3 Mogelijke foutmeldingen

Foutmeldingen

Als de volgende berichten verschijnen na het opstarten of tijdens het navigeren met het systeem,
volgt u de instructies in het bericht of neemt u contact op met Brainlab support.

Weergegeven bericht Uitleg

De EM-veldgenerator is niet aangesloten of
er is een fout opgetreden.

Het trackingsysteem is niet beschikbaar en
wordt automatisch gereset.
Het navigatiesysteem blijft in uitvoering.
OPMERKING. Alleen het trackingsysteem
wordt gereset, niet de software. Er is geen
verlies van gegevens of workflow-voortgang.
 

Herhaalde EM-veldgenerator- of EM-basis-
station-fout door verbindingsfout.
• Controleer eerst of de EM-veldgenerator

en het EM-basisstation op de juiste manier
zijn aangesloten.

• Neem contact op met Brainlab support als
het probleem blijft bestaan.

Fout met een instrument of de verbinding er-
van met het EM-basisstation.
• Controleer eerst of het instrument op de

juiste wijze is aangesloten op het EM-basis-
station.

• Koppel het instrument los en sluit het dan
weer aan.

• Sluit een ander instrument aan. Ga verder
met de procedure als er geen fout optreedt.

• Neem contact op met Brainlab support als
het probleem blijft bestaan.

Trackingsysteem
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3.5 Patiëntregistratie

Algemene informatie

Met patiëntregistratie kan de software de preoperatieve beeldgegevens van de patiënt in kaart
brengen op de fysieke anatomie van het hoofd van de patiënt. Gewoonlijk wordt registratie
uitgevoerd in een steriele omgeving.

De software gebruikt preoperatieve scanbeelden van de patiënt. De feitelijke anatomie van
de patiënt kan verschillen van de preoperatieve beeldgegevens door bijvoorbeeld
resecties. Zorg dat voor registratie de anatomie van de patiënt gelijk is aan wat wordt
gezien in de beeldset.

Registratiemethodes

Methode Uitleg

Oppervlaktekoppeling Leg het huidoppervlak van de patiënt vast met de EM-pointer.

Registratie van oriënta-
tiepunten

Registreer de markers die door de patiënt worden gedragen tijdens
het scannen of de vooraf geplande oriëntatiepunten in de beeldset.

OPMERKING. Oppervlaktekoppeling is de standaard registratiemethode. Als u wilt overschakelen
naar oriëntatiepuntregistratie, moet u Landmark kiezen in het vervolgkeuzemenu op het
registratiescherm.
 

Een vorige registratie herstellen

Indien de software onverwachts wordt afgesloten, kan de registratie van de vorige sessie worden
hersteld (zie pagina 36).

OVERZICHT SOFTWARE
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4 OPPERVLAKTEKOPPELIN
GSREGISTRATIE

4.1 Inleiding

Algemene informatie

Met oppervlaktekoppelingsregistratie legt u specifieke oppervlakken van het hoofd van de patiënt
vast met de EM-pointer of de EM-registratiepointer.
De software gebruikt een oppervlaktekoppelingsalgoritme om de anatomie van de patiënt te
koppelen aan de preoperatieve CT/MR-beelden. Alleen anatomische oppervlaktepunten
opgenomen in de CT/MR-beeldsets kunnen worden vastgelegd en gebruikt door het
oppervlaktekoppelingsalgoritme. Leg geen punten vast in gebieden die niet onbuigzaam zijn
vergeleken met CT- of MR-scan (bijv. rond de kin).
Een voordeel van oppervlaktekoppelingsregistratie is dat er geen CT/MR-markers nodig zijn.

Beeldsetvereisten

• De beeldset dient een gebied te bevatten dat op de anatomie van de patiënt is vastgelegd,
waaronder de gehele neus.

• De maximale coupedikte voor de beeldset is 2 mm.
• Gebruik voor de hoogste registratiekwaliteit MR T1, CT, of CTa-beeldsets.
• Het gebruik van MR T2-beeldsets kan leiden tot een verminderde registratiekwaliteit.

OPMERKING. Scan alleen de anatomische regio’s die zijn opgenomen in de beeldset voor
oppervlaktekoppelingsregistratie. Raadpleeg het Brainlab-scanprotocol voor informatie over
geschikte beeldsets.
 

OPMERKING. Oppervlaktekoppelingsregistratie heeft een grotere kans van falen als het wordt
gebruikt met rotationele angiografie, een C-boog of DVT-beeldsets. Het wordt aanbevolen de
oppervlaktekoppelingsregistratie eerst in MR- of CT-beeldsets uit te voeren, en dan automatische
beeldfusie te gebruiken om andere beeldtypes te fuseren.
 

Beeldsetselectie

U kunt een andere beeldset selecteren indien u niet wilt registreren met de beeldset die is
geselecteerd door de software onder Data (zie pagina 38).
OPMERKING. Eerdere registraties gaan verloren als u een nieuwe beeldset selecteert.
 

Overzicht van de workflow

De software leidt u door de registratie op basis van anatomische oriëntatiepunten en de
patiëntpositie ten opzichte van de EM-veldgenerator.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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Workflow Zie

1. Verifieer het oppervlak van de 3D-reconstructie. Pagina 47

2. Leg drie anatomische oriëntatiepunten vast zoals geïnstrueerd door de soft-
ware. Pagina 51

3. Leg oppervlaktekoppelingspunten vast met de EM-pointer of EM-registra-
tiepointer. Pagina 49

4. Verifieer de registratienauwkeurigheid. Pagina 54

Inleiding
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4.2 Oppervlaktekoppelingsregistratie activeren

Algemene informatie

Selecteer Next na voltooiing van de Setup Navigation. Surface Matching Registration opent
automatisch als standaard.

Scherm Patient Registration

De software selecteert automatisch de beste beeldset voor registratie. Indien nodig kunt u
overschakelen naar een andere geladen beeldset (zie pagina 38).

③

① ②

Afbeelding 8 

Nr. Onderdeel

① 3D-reconstructie van de beeldset. Gebruik deze reconstructie om het oppervlak te contro-
leren.

②

Het groene gebied op het 3D-model geeft het ideale gebied weer waarbinnen de opper-
vlaktekoppelingspunten moeten worden verkregen.
De animatie toont hoe u de pointer over het oppervlak dient te bewegen om de beste re-
sultaten te bereiken.

③ Druk op Start Over om de registratie opnieuw te starten.

Het 3D-oppervlak verifiëren

Voordat u de registratie begint, dient u het oppervlak van de 3D-reconstructie te onderzoeken om
te bepalen of het geschikt is voor Surface Matching Registration.
Controleer of:
• het oppervlak van het gezicht duidelijk zichtbaar is.
• het huidoppervlak glad is zonder scheurtjes of grote artefacten.
• de 3D-reconstructie op de patiënt lijkt.
• u alle slangetjes, tape en andere instrumenten heeft vastgesteld, die het uiterlijk van het

gezicht na het scannen van de patiënt kunnen hebben gewijzigd.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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OPMERKING. Let erop dat er huidverschuiving kan hebben plaatsgevonden tijdens het scannen
door het patiëntfixatie-instrument.
 

Oppervlaktekoppelingsregistratie activeren
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4.3 Pointerregistratie

Steriele en niet-steriele registratie

① ②
Afbeelding 9 

Gebruik voor steriele registratie de EM-pointer ① en voor niet-steriele registratie de EM-
registratiepointer ②.

Gebruik de EM-registratiepointer niet op de ogen van de patiënt.

Gebruik de EM-registratiepointer niet in combinatie met de niet-invasieve EM-
patiëntreferentie.

De EM-pointers zijn niet bedoeld voor gebruik in een MR-omgeving. Stel het instrument
niet bloot aan een sterk magnetisch veld, zoals een MRI-scanner, omdat het instrument
hierdoor magnetisch kan worden. Tracking of volgen met een magnetisch instrument kan
resulteren in een onjuiste navigatie en mogelijk persoonlijk letsel.

Niet-steriele EM-registratiepointer

Als u Taped reference heeft geselecteerd (zie pagina 23), mag u alleen de steriele EM-pointer
gebruiken. Als u een EM-registratiepointer probeert aan te sluiten, verschijnt er een pop-
upbericht om de steriele EM-pointer te gebruiken:

Voordat u begint

Lees zorgvuldig het hoofdstuk over de EM Pointer in de Craniaal/KNO
instrumentenhandleiding.

Controleer of de EM-pointer goed functioneert door de nauwkeurigheid ervan te
controleren (zie pagina 75).

Voer een registratie uit onder steriele omstandigheden en na het afdekken van de patiënt
om patiëntreferentieverschuiving te voorkomen wat leidt tot een onnauwkeurige navigatie.
U kunt ook de EM-schedelreferentiebasis gebruiken om de referentie stevig te bevestigen.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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EM-pointers zijn uiterst nauwkeurige en gevoelige medische instrumenten. Als u een
pointer laat vallen (zelfs als deze in de bewaarkoffer ligt), moet de kalibratienauwkeurigheid
worden gecontroleerd zoals wordt beschreven of moet u contact opnemen met Brainlab
voor advies over hoe u nu moet verdergaan.

Stel de EM-pointer niet bloot aan röntgenstraling, omdat hierdoor het instrument kan
beschadigen.

Gebruik de EM-pointer en EM-registratiepointer alleen in combinatie met instrumenten die
zijn vrijgegeven voor gebruik met het EM-navigatiesyseteem van Brainlab.

Geschikte gebieden voor het vastleggen van punten

• Gebruik de pointers niet op zacht weefsel dat van positie kan verschuiven (bijv. losse huid).
• Om een optimale nauwkeurigheid te garanderen, dient u punten op beide kanten van het

gezicht van de patiënt vast te leggen.
• Over het algemeen zijn benige structuren met een oppervlakte die gewoonlijk niet wijzigt

tijdens anesthesie geschikt voor het vastleggen van punten.
OPMERKING. De mandibula is geen acceptabele benige structuur voor het vastleggen van
punten omdat de positie ervan kan verschuiven ten opzichte van de patiëntreferentie.
 

Pointerregistratie
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4.4 Oppervlaktekoppelingsregistratie uitvoeren

Voordat u begint

Vermijd het vastleggen van punten in gebieden waar de anatomie van de patiënt kan
verschillen van de beeldset (bijv. gezwollen delen van het gezicht of huidverschuiving als
gevolg van een andere positie van de patiënt). Dit kan resulteren in een onjuiste registratie
en navigatie.

Vastleggen van het eerste punten

Afbeelding 10 
Er worden door de software vier registratiepunten vastgesteld in een vaste volgorde:
• Canthus lateralis rechts
• Nasion
• Canthus lateralis links
• Inion

Er moeten drie van deze punten worden vastgelegd. Indien een van de punten niet beschikbaar is
door de positie van de patiënt, drukt u op Skip Point om verder te gaan naar het volgende punt.
OPMERKING. Selecteer Start Over om de registratie opnieuw te starten, vanaf het begin. Alle
punten die reeds zijn verkregen, worden gewist.
 

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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Vastleggen van huidoppervlaktepunten

①

②

③

Afbeelding 11 

Stap

1. Houd de pointer in het navigatievolume.

2.

Houd de pointer voorzichtig tegen de huid van de patiënt en beweeg de pointer in het
groene doelgebied ②.
OPMERKING. Houd de pointer onder een hoek van 40°-60° ten opzichte van het huidop-
pervlak om te zorgen voor een nauwkeurige registratie. Als de hoek te steil is, kan de
pointer snel vastlopen op oppervlakteonregelmatigheden en als de hoek te vlak is, kan de
punt boven het huidoppervlak bewegen.
 

3.

Druk op de regelknop van de pointer om het vastleggen van punten te beginnen. Houd de
regelknop ingedrukt en schuif de pointerpunt langs het groene gebied, waarbij u constant
contact houdt met de huid van de patiënt.
Het wordt aanbevolen om ook punten op het bovenste gedeelte van het voorhoofd vast te
leggen als het gebied niet is afgedekt tijdens registratie.
OPMERKING. Als de pointerpunt contact met de huid van de patiënt verliest, drukt u op
Start Over om opnieuw te beginnen met het vastleggen van het huidoppervlak.
 

4. Een voortgangsbalk ① en een geluidssignaal dat steeds hoger wordt naarmate er meer
punten worden vastgelegd.

5.
Nadat de vastlegging van het punt is voltooid, gaat de software verder met verificatie.
Controleer de registratienauwkeurigheid in het scherm dat wordt geopend (zie pagina
54).

Tijdens het vastleggen van punten, houdt u de pointerpunt voortdurend in contact met de
huid van de patiënt. Oefen geen druk uit op de pointerpunt op de huid van de patiënt omdat
hierdoor de huid ingedrukt kan worden en het systeem de punten dieper vastlegt dan
huidniveau.

Het te snel vastleggen van punten tijdens registratie kan leiden tot onnauwkeurigheden.

Oppervlaktekoppelingsregistratie uitvoeren
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Vastleggen van huidoppervlaktepunten pauzeren

Stap

Laat de regelknop van de pointer los om het vastleggen van huidoppervlaktepunten te pauzeren.
Druk opnieuw op de regelknop om het vastleggen te hervatten.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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4.5 Nauwkeurigheid van
oppervlaktekoppelingsregistratie

4.5.1 Nauwkeurigheid van de navigatie

Mogelijke redenen voor verminderde navigatienauwkeurigheid

Om voldoende nauwkeurigheid te garanderen, moet de beeldset (bijv. CT, MR) geschikt zijn
voor stereotactische navigatieprocedures en moet de juistheid van 3D worden
gegarandeerd. Scan de patiënt zoals beschreven in het Brainlab-scanprotocol.

Als gevolg van mogelijke vervormingen in de MR-beeldsets kan de
navigatienauwkeurigheid minder zijn op het doelpunt, ook als de registratie voldoende is
geverifieerd.

Controleer de nauwkeurigheid dicht bij het interessegebied, maar niet rechtstreeks op
geregistreerde oriëntatiepunten. Onthoud dat de navigatienauwkeurigheid minder kan zijn
in gebieden waar de nauwkeurigheid niet is geverifieerd vanwege foutpropagatie.

Nauwkeurigheid kan verschillen binnen het trackingvolume, afhankelijk van de afstand
tussen het instrument en de EM-veldgenerator.

Nauwkeurigheid van oppervlaktekoppelingsregistratie
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4.5.2 Registratienauwkeurigheid verifiëren

De registratienauwkeurigheid controleren

Wanneer de registratie is voltooid, wordt het registratieverificatiescherm geopend.

Afbeelding 12 

Stappen

1.
Houd de pointer op ten minste drie bekende anatomisch oriëntatiepunten en controleer of
de positie van de pointer in beeldweergaves overeenkomt met het werkelijke punt op de
anatomie van de patiënt.

2.

Houd de pointer op verschillende punten op de schedel van de patiënt en controleer of de
weergegeven afstand vanaf de virtuele pointerpunt tot de huid van de patiënt overeen-
komt met de daadwerkelijke pointerpositie.
OPMERKING. Afstandsmeting wordt weergegeven als de pointerpunt zich binnen 8 mm
van het berekende oppervlak bevindt.
 

Controleer de nauwkeurigheid bij meerdere anatomische oriëntatiepunten, vooral in het
doelgebied, omdat dit kan verschillen van de nauwkeurigheid die is gecontroleerd op het
huidoppervlak. Indien het doelgebied niet toegankelijk is, dient u de gebieden zo dicht
mogelijk bij het doelgebied te verifiëren.

Volgende stappen

Ga als volgt verder op basis van de nauwkeurigheid berekend door de software en uw visuele
verificatie:

Opties

Selecteer Yes als de geverifieerde registratie voldoende is.
De navigatie begint.

OPPERVLAKTEKOPPELINGSREGISTRATIE
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Opties

Selecteer No als de geverifieerde registratie onvoldoende is.
Het dialoogvenster Improvement Options wordt geopend:

• More Points: Leg een 10 aanvullende oppervlaktepunten vast. Eventueel eerder verkregen
oppervlaktepunten blijven behouden en worden opgenomen in de berekening.

• Start Over: Start opnieuw met de registratie.
• Landmark: Schakel over naar Landmark-registratie.

OPMERKING. Als een aanzienlijke afwijking wordt waargenomen tijdens visuele controle, wordt
het aanbevolen om No te selecteren en/of de nauwkeurigheid van de pointer te controleren.
 

Een aangepaste registratie beoordelen (optioneel)

Als u een registratie aanpast, kunt u wisselen tussen de aangepaste en de vorige registratie ter
vergelijking.

Stappen

1. Selecteer Previous Solution om te wisselen tussen de aangepaste registratie en de vori-
ge registratie.

2.
Beoordeel zowel de aangepaste registratie als de vorige registratie door de pointer op de
anatomische oriëntatiepunten te houden en de weergegeven afstandsmeting te controle-
ren.

3.

Als een van de oplossingen acceptabel is, selecteert u Yes om de nauwkeurigheid van de
geselecteerde registratie te bevestigen.
Als beide registratieresultaten onacceptabel zijn, verbetert u de registratie door meer pun-
ten vast te leggen of door de registratie opnieuw uit te voeren.

Nauwkeurigheid van oppervlaktekoppelingsregistratie
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Als een koppeling niet kan worden gevonden

Als een koppeling niet kan worden gevonden na het vastleggen van aanvullende punten, wordt
een bijbehorend dialoogvenster geopend:

Afbeelding 13 

Opties

Selecteer More Points om aanvullende punten vast te leggen.
U keert terug naar het registratiedialoogvenster.

Selecteer Start Over om de registratie te herstarten.
Alle punten die reeds zijn vastgelegd, worden gewist.

Selecteer Landmark om over te schakelen naar het registreren van oriëntatiepunten.

Controleer de nauwkeurigheid van de pointer in het referentieverificatiepunt zoals beschreven
op pagina 75.
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5 REGISTRATIE VAN
ORIËNTATIEPUNTEN

5.1 Inleiding tot registratie van oriëntatiepunten

Algemene informatie

Bij Landmark-registratie wordt gebruik gemaakt van een techniek voor het matchen van
gekoppelde punten.
Allereerst plant u registratiepunten in de preoperatieve beeldset, met of zonder het gebruik van
ijkmarkers. Vervolgens legt u dezelfde punten vast op de anatomie van de patiënt. De software
correleert de beeldset met de werkelijke anatomie van de patiënt.
OPMERKING. Voor gedetailleerde informatie over het plaatsen van ijkmarkers op de patiënt,
raadpleegt u de gebruikershandleiding van de producent.
 

Overzicht van de workflow

Workflow Zie

1. Schakel over naar Landmark-registratie als dit niet uw standaardregistratie-
methode is. Pagina 59

2. Registratiepunten plannen. Pagina 61

3. Registreer de punten in de volgorde die de software aangeeft. Pagina 65

4. Verifieer de registratienauwkeurigheid. Pagina 67

Oriëntatiepuntregistratie activeren

Indien uw softwarelicentie Surface Matching Registration omvat, is het ingesteld als de
standaardregistratiemethode. Na het opstarten van de software, moet u handmatig Landmark-
registratie kiezen in het vervolgkeuzemenu op het registratiescherm.

Afbeelding 14 

Stappen

1. Selecteer Surface Match in de menubalk.

2.
Selecteer Landmark in het vervolgkeuzemenu.
OPMERKING. Indien meer dan één beeldset is geselecteerd, laadt de software automa-
tisch de beste beeldset voor registratie.
 

REGISTRATIE VAN ORIËNTATIEPUNTEN
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5.2 Pointerregistratie

Registratie-instrumenten

Bij gebruik van een pointer voor Landmark-registratie hangt de registratietechniek af van het type
punt dat moet worden geregistreerd.

Registratiepunt Techniek

IJkmarkers

Plaats de pointerpunt in het midden van elke multimodaliteit Donut-re-
gistratiemarker en zorg er daarbij voor dat de punt de huid raakt. Druk
vervolgens op de toets EM-pointer.
OPMERKING. Oefen geen druk uit op de huid, omdat de punt moet wor-
den vastgelegd op het oppervlak van de huid.
 

Oriëntatiepunten

Houd de punt van de pointer op het oriëntatiepunt en druk op de pointer-
toets.
OPMERKING. Oefen geen druk uit op de huid, omdat de punt moet wor-
den vastgelegd op het oppervlak van de huid.
 

Bot-oriëntatiepunten

Druk voorzichtig met de punt van de pointer tot het benige oriëntatiepunt
is bereikt, en druk vervolgens op de pointertoets.
OPMERKING. Oefen, zonder de patiënt letsel toe te brengen, voldoende
druk uit zodat de punt op het bot wordt vastgelegd en niet op het opper-
vlak van de huid.
 

Huidverschuiving vermijden

Wanneer u oriëntatiepunten registreert, houdt u de pointer loodrecht op het oriëntatiepunt. Dit
voorkomt onverhoeds verschuiven van de huid veroorzaakt door de kracht van het instrument.

Plan registratiepunten daar waar huidverschuiving waarschijnlijk niet optreedt.

Veiligheid van de EM-pointer

Wanneer u de EM-pointer gebruikt voor registratie, dient u erop te letten dat de pointerpunt
geen letsel toebrengt aan de patiënt. Bloedvaten, ogen en andere gevoelige gebieden zijn
niet geschikt voor registratie van oriëntatiepunten.

Gebruik van ijkmarkers

Er zijn minstens vier oriëntatiepunten vereist voor registratie. Bij gebruik van ijkmarkers wordt
aangeraden om zes of zeven markers aan de patiënt te bevestigen om zeker te zijn dat u
voldoende oriëntatiepunten heeft in het geval er een marker afvalt.

De patiënt mag de ijkmarkers niet verwijderen. Laat kleine kinderen of gedesoriënteerde
patiënten met bevestigde ijkmarkers niet alleen om het risico op het inslikken van markers
te voorkomen.

Pointerregistratie
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5.3 Registratiepunten plannen
5.3.1 Registratiepunten

Optimale puntpositionering voor registratie

Om een optimale registratie van de ijkmarkers of oriëntatiepunten te bereiken:
• Spreidt u de ijkmarker/oriëntatiepuntposities rond het hoofd zo wijd verspreid mogelijk, maar

niet in een lijn.
• Vermijdt u het plaatsen van ijkmarkers/oriëntatiepunten in een symmetrische structuur d.w.z. in

een rij of regelmatige vorm.
• Vermijdt u gebieden met losse huid.
• De ijkmarker/oriëntatiepuntposities moeten zich bevinden rond het doelgebied.

Types registratiepuntplanning

In registratiepuntplanning kunt u:
• oriëntatiepunten plannen: anatomische of kunstmatige (bijvoorbeeld, spalken, geïmplanteerde

schroeven, etc.).
• ijkmarkers plannen die zichtbaar zijn in de beeldset.

Alle registratiepunten die zijn gepland in de navigatiesoftware worden in oranje weergegeven op
het scherm.
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5.3.2 Puntplanning

Algemene informatie

Het puntplanningscherm wordt geopend als u Landmark-registratie activeert, en geeft aan dat u
punten moet plannen.

Schermlay-out

③

②

④

① ⑤

⑥

⑦

Afbeelding 15 

Nr. Onderdeel Uitleg

① 3D-model Registratiepunten handmatig toevoegen door te drukken op het
3D-model.

②
Axiale, Coronale en
Sagittale (ACS)
beeldweergaven

Tenslotte verplaatst u geplande punten door het ronde draadkruis
in de ACS-weergaven te slepen.

③ Data
Indien meer dan één dataset/beeldset beschikbaar is, drukt u op
deze toets om de dataset die u voor oriëntatiepuntregistratie wilt
gebruiken, te selecteren.

④ Zoom Zoom in op de registratiepunten door met de schuifbalk te schui-
ven of door op de min- of plussymbolen te drukken.

⑤ Verwijderen Wis punten door het punt te selecteren en vervolgens te drukken
op X ernaast.

⑥ Puntenlijst Lijst met geplande punten.

⑦ Registration

• Actief indien vier of meer punten zijn gedefinieerd.
• Opent het Registration-scherm en past de geplande punten toe.

OPMERKING. Plan punten niet te dicht op elkaar of in een rij om-
dat de registratie dan niet nauwkeurig is. U kunt dan niet verder-
gaan.
 

Registratiepunten plannen
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5.3.3 IJkmarkers plannen

IJkmarkers toevoegen met behulp van semiautomatische detectie

Druk direct op de 3D-weergave om de semiautomatische detectiefunctie in te schakelen.
Wanneer u klikt op een marker in de weergave, wordt het registratiepunt direct in het midden
geplaatst.
OPMERKING. Semiautomatische detectie kan alleen worden gebruikt met compatibele ijkmarkers
(zie pagina 14).
 

Stappen

1.

Druk op een ijkmarker in de 3D-weergave in het puntplanningsscherm.
Het 3D-model roteert tot de ijkmarker vooraan staat.
OPMERKING. Sleep indien nodig de 3D-weergave voor het maken van aanpassingen
aan de 3D-modelrotatie.
 

2.
Druk op de ijkmarker.
Een registratiepunt (aangegeven met een cirkel) wordt in het midden van de ijkmarker ge-
plaatst.

3.

In de ACS-weergaves dient u ervoor te zorgen dat het registratie-
punt in het midden van de ijkmarker wordt geplaatst.
Gebruik de zoomfunctie om te controleren of het registratiepunt juist
is geplaatst.

4.
Selecteer Registration.
De software vraagt u de punten te registreren.

Controleer de positie van elke ijkmarker in de axiale, coronale en sagittale weergaves.
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5.3.4 Aanvullende functies voor puntenplanning

Punten selecteren

Stap

Druk op het gewenste punt op het 3D-model of in de puntenlijst.
Het punt wordt gemarkeerd in de lijst en wordt gevuld afgebeeld in de weergaves.

Punten opnieuw plaatsen

Stappen

1. Selecteer het gewenste punt.

2. Sleep het ronde draadkruis in de ACS-weergaves naar de exact gewenste locatie van het
registratiepunt.

Punten verwijderen

Stap

Druk op de X in de puntenlijst naast het punt dat u wilt wissen.

Registratiepunten plannen
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5.4 Oriëntatiepuntregistratie uitvoeren

Algemene informatie

Punten moeten worden geregistreerd in de volgorde die de software aangeeft.

Voer een registratie uit onder steriele omstandigheden en indien mogelijk na het afdekken
van de patiënt om patiëntreferentieverschuiving te voorkomen wat leidt tot een
onnauwkeurige navigatie.

Controleer de nauwkeurigheid van de pointer als de pointer is gevallen, voordat u verder
gaat met navigatie.

Visuele indicatoren van de software

De punten voor registratie staan vermeld in de software. Naast elk punt geeft een vinkje aan dat
het punt is geregistreerd.

Afbeelding 16 

Geluidsindicatoren van de software

De software laat elke keer als u een oriëntatiepunt registreert een piep horen.
Indien u probeert om hetzelfde punt meer dan eens te registeren, laat de software een piep met
een lagere toon horen. Het punt wordt niet opnieuw geregistreerd.

Punten registreren

①

Afbeelding 17 
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Stappen

1.

Gebruik de EM-pointer of de EM-registratiepointer om punten achter elkaar te registre-
ren zoals aangegeven door de software.
OPMERKING. Als een marker/oriëntatiepunt niet toegankelijk is door bijvoorbeeld de chi-
rurgische opstelling, dan kunt u een punt overslaan door het volgende punt te selecteren
in de puntenlijst ①.
 

2.
• Registreer minimaal vier punten en druk op Verification, of
• Registreer alle punten in de lijst. De software gaat verder met de verificatie.

3. Controleer de nauwkeurigheid van de registratie in het dialoogvenster dat wordt geopend.

Punten toevoegen

Stap

Druk op Back om aanvullende punten te plannen.
Het scherm Planning Points wordt geopend.

Registratie herhalen

Stap

Om registratie van een punt te herhalen, selecteert u het punt in de puntenlijst ① en legt u het
opnieuw vast.

Oriëntatiepuntregistratie uitvoeren
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5.5 Nauwkeurigheid van registratie van
oriëntatiepunten

5.5.1 Nauwkeurigheid van de navigatie

Mogelijke afgenomen navigatienauwkeurigheid

Om voldoende nauwkeurigheid te garanderen, moet de beeldset (bijv. CT, MR) geschikt zijn
voor stereotactische navigatieprocedures en moet de juistheid van 3D worden
gegarandeerd. Scan de patiënt zoals beschreven in het Brainlab-scanprotocol.

Als gevolg van mogelijke vervormingen in de MR-beeldsets kan de
navigatienauwkeurigheid minder zijn op het doelpunt, ook als de registratie naar
tevredenheid is geverifieerd.

Controleer de nauwkeurigheid dicht bij het interessegebied, maar niet rechtstreeks op
geregistreerde oriëntatiepunten. Onthoud dat de navigatienauwkeurigheid minder kan zijn
in gebieden waar de nauwkeurigheid niet is geverifieerd vanwege foutpropagatie.

Nauwkeurigheid kan verschillen binnen het trackingvolume, afhankelijk van de afstand
tussen het instrument en de EM-veldgenerator.
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5.5.2 Controle van de registratie

De registratienauwkeurigheid controleren

Wanneer de registratie is voltooid, wordt het registratieverificatiescherm geopend.

Afbeelding 18 

Stappen

1.

Houd de pointer op meerdere bekende anatomische oriëntatiepunten (zoals nasion,
meest laterale orbitale punten), met name in het interessegebied. Indien het doelgebied
niet toegankelijk is, dient u de gebieden zo dicht mogelijk bij het doelgebied te verifiëren.
Controleer of de positie van de pointer in beeldweergaven overeenkomt met het werkelij-
ke punt op de anatomie van de patiënt.

2.

Houd de pointer op verschillende punten op de schedel van de patiënt en controleer of de
weergegeven afstand vanaf de virtuele pointerpunt tot de huid van de patiënt overeen-
komt met de daadwerkelijke pointerpositie.
OPMERKING. Afstandsmeting wordt weergegeven als de pointerpunt zich binnen 8 mm
van het berekende oppervlak bevindt.
 

Volgende stappen

Ga als volgt verder op basis van de nauwkeurigheid berekend door de software en uw visuele
verificatie:

Opties

Selecteer Yes als de geverifieerde registratie voldoende is.
De navigatie begint.

Nauwkeurigheid van registratie van oriëntatiepunten
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Opties

Selecteer No als de geverifieerde registratie onvoldoende is. Het dialoogvenster Improvement
Options wordt geopend:

• Plan Points: Aanpassen, toevoegen of verwijderen van punten.
• Re-Acquire: Leg eerder geplande punten opnieuw vast.
• Surface Match: Schakel over naar Surface Matching-registratie.

OPMERKING. Als een aanzienlijke afwijking wordt waargenomen tijdens visuele controle, wordt
het aanbevolen om No te selecteren en/of de nauwkeurigheid van de pointer te controleren.
 

Als registratie niet kan worden gevonden

Als er geen registratie kan worden gevonden door onvoldoende nauwkeurigheid, wordt een
bijbehorend dialoogvenster geopend:

Afbeelding 19 
• Plan Points: Aanpassen, toevoegen of verwijderen van punten.
• Re-Acquire: Leg eerder geplande punten opnieuw vast.
• Surface Match: Schakel over naar oppervlaktekoppelingsregistratie.
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6 NAVIGATIEFUNCTIES
6.1 Navigatieweergaves configureren

Algemene informatie

Na het voltooien van een registratieverificatie toont het navigatiescherm de anatomische
informatie van de patiënt in een 3D-model (linksboven), evenals axiale, coronale en sagittale
(ACS)-weergaves. Als u de pointer op het hoofd van de patiënt plaatst, worden de bovenste lagen
van de 3D-weergave die loodrecht op de pointer staan, doorzichtig. Op die manier kunt u de
structuren onder de pointer visualiseren.
Als een videobron is aangesloten op het navigatiesysteem, wordt video-inhoud in plaats van een
3D-model weergegeven.

Afbeelding 20 

Tabblad Lay-outs

Selecteer Data om het tabblad Layouts ① te openen en maak een keuze uit de beschikbare lay-
out-weergaven.

NAVIGATIEFUNCTIES

Softwarehandleiding Rev. 1.0 ENT EM Ver. 1.1 71



①
①

Afbeelding 21 

Beeldkwaliteit

Indien de weergave een beeldset weergeeft met een gebroken beeldcoupe, wordt een
bijbehorend bericht weergegeven.

De navigatieweergaves geven gegevensinstructies weer. Deze beelden zijn geïnterpoleerd
en daarom kan het lijken dat ze een andere of hogere resolutie hebben dan de originele
beeldset. Informatie van naastgelegen vlakken kunnen worden weergegeven in het huidige
reconstructievlak. Daarnaast kunnen axiale, coronale en sagittale reconstructies
verschillen van de werkelijke axiale, coronale en sagittale beeldrichting door de
patiëntpositie in de scanner, of door een gemanipuleerde beelduitlijning.

In overeenstemming met DIN 6868 zijn de navigatieweergaves en videobeelden niet
geschikt voor diagnostisch gebruik, omdat ze vervormd kunnen lijken. Kleuren kunnen niet
worden gekalibreerd en beeldresolutie is onvoldoende voor diagnostisch gebruik. In dat
geval kunnen objecten worden weergegeven in een andere kleur dan op het
navigatiescherm. Wij raden u aan om contextinformatie te gebruiken (zoals grootte en
positie) om objecten te herkennen.

Videovertraging

De weergave van videobeelden kan vertraagd worden als het systeem de volledige capaciteit
benut.
Het wordt aanbevolen om videobeelden weer te geven op een aparte, extra monitor, met name
voor kritische interventies.

3D-weergavebeperkingen

Ruimtelijke en diepteperceptie zijn beperkt bij het gebruik van 3D-weergaves. Uitsluitend
navigeren met gebruik van volume-omzetweergaves kan in sommige gevallen leiden tot
een foutieve interpretatie. Controleer belangrijke besluiten eerst in 2D-
reconstructieweergaves.

Instrumentweergave

Wanneer het genavigeerde instrument zich bevindt in het navigatievolume, wordt de
instrumentrepresentatie weergeven in de navigatieweergaves.

Navigatieweergaves configureren
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① ② 

Afbeelding 22 

Nr. Onderdeel

① Het draadkruis geeft de instrumentpunt aan.

②
Wanneer de pointer of het navigatie-instrument zich in de lijn van de beeldweergave be-
vindt (de instrumentas bevindt zich in het beeldvlak), wordt een verlenging van het instru-
ment weergegeven. De verlenging is zichtbaar in de 2D-weergave.

Enkele videoweergave

Als er een endoscoop is aangesloten en de navigatie is gedurende een vastgestelde periode niet
actief (er bevinden zich geen instrumenten in het navigatieveld), wordt het scherm met de enkele
videoweergave automatisch gemaximaliseerd. Zodra de navigatie begint (er komt een instrument
binnen het navigatieveld), minimaliseert het scherm met de enkele videoweergave weer.

Beeldlabeling

Afhankelijk van het weergegeven beeld, worden weergaves gelabeld met de beeldrichting:

Label Richting

A Anterieur

P Posterieur

L Links

R Rechts

H Hoofd

F Voet

Richting van de beeldset

De standaardbeeldrichting is in rugligging, van hoofd tot voeten.
Voor meer informatie over het bewerken van beeldrichtinglabeling, zie de DICOM Viewer-
softwarehandleiding.
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6.2 Extra functies

De afstandsopties van de pointer gebruiken

Open in de navigatiemodus de afstandsopties door op de pointertoets te drukken.

Afbeelding 23 

Opties

Kort indrukken Wisselt tussen de verschillende opties en activeert de functie na selec-
tie.

Lang indrukken Opent het afstandsmenu of selecteert de gewenste optie.

Freeze View
Bevriest de getoonde coupes en reconstructies. U kunt verdergaan
met de navigatie van het instrument, terwijl coupes en reconstructies
bevroren blijven.

Screenshot

Slaat de screenshots op bij de patiënt en kan worden geëxporteerd
naar een extern opslagmedium of netwerklocatie via de Content Ma-
nager.
OPMERKING. Screenshots kunnen ook worden bekeken in andere
software van Brainlab (bijv. DICOM Viewer), wanneer de relevante pa-
tiëntgegevens zijn geladen.
 

De naam van de patiënt verschijnt op elk
screenshot. Om patiëntvertrouwelijkheid te
waarborgen, kunt u toegang tot screenshots
beperken tot relevant medisch personeel.

Neem contact op met Brainlab support voor meer informatie over het
configureren van het systeem zodat de patiëntgegevens niet in de
screenshots verschijnen.

Instruments Brengt u terug naar de modus Instruments zonder de navigatiework-
flow te verlaten.

Register Brengt u terug naar de modus Register zonder de navigatieworkflow
te verlaten.

Automatisch zoomen gebruiken

De functie Auto-Zoom verdubbelt de zoomfactor van de weergegeven beelden als het
genavigeerde instrument zonder bewegen in dezelfde positie wordt gehouden. De zoomfactor
blijft, zolang het instrument langzaam wordt genavigeerd.
Als het instrument snel wordt bewogen of verwijderd uit het navigatievolume, keert de standaard
zoomfactor terug.

Extra functies
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6.3 Navigatienauwkeurigheid controleren

Instrumentnauwkeurigheid

Gebruik geen onnauwkeurige instrumenten.

Instrumentnauwkeurigheid controleren met de EM-pointer

Afbeelding 24 

Stap

1.
Houd de punt van de EM-pointer in het verificatiepunt van de EM-instrumentreferentie.
De afstand tussen de instrumentpunt en het verificatiepunt wordt weergegeven in het na-
vigatiescherm.

Instrumentnauwkeurigheid controleren met de EM-registratiepointer

Afbeelding 25 

Stap

1.

Houd de punt van de EM-registratiepointer in het verificatiepunt van de EM-patiëntrefe-
rentie.
De afstand tussen de instrumentpunt en het verificatiepunt wordt weergegeven in het na-
vigatiescherm.
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6.4 Instrumentinstellingen

Toegang tot instrumentinformatie

Afbeelding 26 

Stap

Selecteer Instruments.
Informatie betreffende het aantal resterende herverwerkingscycli, kalibratiestatus
en aangesloten instrumentpoort wordt weergegeven.

Niet-steriele EM-registratiepointer

De EM-registratiepointer kan alleen worden gebruikt met Schedelreferentiebasis. Als u Taped
reference heeft geselecteerd (zie pagina 23) en de niet-steriele EM-registratiepointer aansluit,
blijft de tekst in het instrumentenvak rood tot u de EM-registratiepointer weer loskoppelt.

Instrumentinstellingen
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7 INSTRUMENTEN
KALIBREREN

7.1 Inleiding tot kalibratie

Algemene informatie

Instrumenten die niet zijn voorgekalibreerd, moeten worden gekalibreerd en geverifieerd
voorafgaand aan navigatie.
De volgende typen instrumenten vereisen een EM-instrumentreferentie voor het uitvoeren van
kalibratie en verificatie:
• Klemmen
• Pointers met meervoudige punten
• Suctiebuizen

Deze instrumenten worden gekalibreerd met de EM-pointer-kalibratiepunt.
OPMERKING. Voor informatie over de EM-instrumentreferentie, zie de Craniaal/KNO
instrumentenhandleiding.
 

Het dialoogvenster Calibration openen

Als u in de navigatiemodus bent en een instrumentreferentie aansluit, wordt automatisch het
kalibratiedialoogvenster geopend.
Als u een instrument wilt kalibreren voorafgaand aan registratie, sluit dan de instrumentreferentie
aan en plaats het instrument in het trackingvolume. Het kalibratiedialoogvenster wordt geopend.

Instrumenten voor kalibratie

Om te zorgen voor een nauwkeurige kalibratie, dient u alleen compatibele Brainlab EM-
instrumenten te gebruiken (zie pagina 12).

Probeer geen niet-goedgekeurde instrumenten te kalibreren om te gebruiken met ENT EM.
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7.2 Kalibratie activeren

Voordat u begint

Zorg dat:
• Alle instrumentadapterschroeven stevig vastgedraaid zitten.
• Alleen het instrument dat moet worden gekalibreerd zich bevindt in het navigatievolume.

Lees zorgvuldig alle relevante paragrafen in de Craniaal/KNO instrumentenhandleiding.

Kalibratie activeren

Afbeelding 27 

Opties

Sluit de instrumentreferentie aan en houd het instrument binnen het navigatievolume.
Het kalibratiedialoogvenster wordt geopend.

Selecteer Instruments en selecteer vervolgens het instrument voor kalibratie in
het dialoogvenster dat wordt geopend.

Kalibratie activeren
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7.3 Kalibratie uitvoeren
7.3.1 Kalibratie

Kalibratie met de kalibratiepunt van de EM-pointer

Voer de kalibratie en verificatie van compatibele pointerpunten en suctiebuizen uit met behulp van
de kalibratiepunt ① van de EM-pointer.

①

Afbeelding 28 

Kalibreren en verifiëren

Afbeelding 29 

Stappen

1.

Houd het instrument met de instrumentreferentie eraan bevestigd in een betrouwbaar
gebied van het navigatievolume.
Als u het instrument voor de eerste keer kalibreert, wordt het dialoogvenster Instrument
Calibration geopend.

2. Plaats de instrumentpunt loodrecht op het kalibratieuitgangspunt en druk op de bedie-
ningsknop.
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Stappen

3.

Draai het instrument langzaam (ongeveer 50°) tot een pieptoon aangeeft dat de kalibratie
is voltooid.
OPMERKING. De instrumentpunt moet loodrecht op EM-pointer staan om de kalibratie
te laten slagen.
 

OPMERKING. Zowel het instrument als de EM-pointer moeten zich in het optimale EM-
trackinggebied bevinden (zie hierboven).
 

4. Na een geslaagde kalibratie wordt het navigatiescherm geopend.

Mislukte kalibratie

De kalibratie mislukt als:
• Het instrument en de EM-pointer niet in een betrouwbaar gebied van het navigatievolume zijn

gehouden.
• Het kalibratie-instrument te lang is.
• Instrumenten worden gebruikt die materialen bevatten die een elektromagnetische interferentie

veroorzaken.
• De nauwkeurigheid onvoldoende is.
• Aanvullende instrumenten zich bevinden in het magnetische veld, wat leidt tot afgenomen

trackingnauwkeurigheid.
Indien de kalibratie mislukt, wordt een bijbehorend dialoogvenster geopend:

Afbeelding 30 

Wanneer u instrumenten kalibreert, moet u de punter en de instrumentreferentie in de
meest betrouwbare regio van het navigatieveld houden, anders kan de kalibratie
mislukken.

Kalibratie uitvoeren
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7.3.2 Na kalibratie

Verificatie van kalibratie

Om de nauwkeurigheid van de instrumentkalibratie tijdens chirurgie te verifiëren, dient u
het gekalibreerde instrument herhaaldelijk te wijzen op bekende anatomische
oriëntatiepunten en de positie die op het scherm wordt weergegeven, te verifiëren.

Instrument of instrumentreferentie verwisselen

U dient de instrumentreferentie na kalibratie niet te verwisselen of te verplaatsen. Dit leidt
tot een onjuiste instrumentweergave.

Het verwisselen van een instrumentpunt (bijv., punten van een Pointer met meervoudige
punten) vereist een nieuwe instrumentkalibratie.

INSTRUMENTEN KALIBREREN
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