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Maskinvara: Kick EM, Curve EM
Programvaruversion: ENT EM 1.2

EM-KOMPONENTER
a EM-fältgenerator

a

s EM-basstation (gränssnittbox)
d EM-strömförsörjning
f Kick/Curve-monitorvagn

OBS: Se till att EM-strömförsörjningen är av innan du
ansluter kablar.

d
s

f

FÄSTMETODER FÖR EM-FÄLTGENERATOR
Fäst EM-fältgeneratorn vid operationsbordet med
antingen fixeringsplattan a eller positioneringsarmen s.

a

s

KICK EM-ANSLUTNINGAR

f

a Anslut EM-strömförsörjningen till ett vägguttag.
s Anslut Kick-monitorvagnen till ett vägguttag.
d Anslut EM-basstationen till EM-strömförsörjningen
och Kick-monitorvagnen.
f Anslut EM-fältgeneratorn till EM-basstationen.

a

s

OBS: Använd endast nätkablarna med skyddsjord som
medföljer systemet.

d

EM-BASSTATIONENS ANSLUTNINGSPORTAR
a EM-strömförsörjningsport
s EM-fältgeneratorns port
d Kick/Curve-monitorvagnens port

f

f EM-instrumentport

a sd
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CURVE-ANSLUTNINGAR
a Anslut Curve-monitorvagnen till ett vägguttag.
s Anslut strömförsörjningen för EM-basstationen till
kamerauttaget.

f

d Anslut EM-basstationen till USB-porten för tillägget
EM-spårning på Curve-monitorvagnen.
f Anslut EM-fältgeneratorn till EM-basstationen.

OBS: Använd endast nätkablarna med skyddsjord som
medföljer systemet.

d
s

a
CURVE-ANSLUTNINGSPANEL

a
s

a Nätströmbrytare
s USB-port för tillägget EM-spårning
d Strömförsörjningsport (kameraport) för
EM-basstationen

d
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SYSTEMINSTÄLLNINGAR
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Maskinvara: Kick EM, Curve EM
Programvaruversion: ENT EM 1.2

MONTERA EM-FÄLTGENERATORNS
FIXERINGSPLATTA
• Montera fixeringsplattan antingen till vänster, till höger
eller vid operationsbordets huvudände.
• Dra remmarna genom titthålen på fixeringsplattan och
fäst genom det motsatta titthålet.
• Dra åt remmen runt operationsbordet för att fästa
plattan på plats.
• Montera EM-fältgeneratorn på fixeringsplattan.
• Säkerställ att den gula randen är riktad mot patientens
huvud.

MONTERA EM-FÄLTGENERATORNS
POSITIONERINGSARM
• Fäst positioneringsarmen vid skenan på
operationsbordet.
• Dra låsspaken framåt a och montera
EM-fältgeneratorn på positioneringsarmen.
• Skjut låsspaken a inåt för att låsa.
• Säkerställ att den gula randen s är riktad mot
patientens huvud.

s
a

OBS: Metallföremål och metallutrustning kan störa
EM-fältet (se felsökning).

a

s

MONTERA EM-BASSTATIONEN (ENDAST KICK EM)
Montera EM-basstationen antingen
• På operationsbordets skena a eller
• På Kick EM-hållaren s.

INITIERA PROGRAMVARAN
•
•
•
•
•
•
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Välj patienten.
Välj EM Navigation från arbetsflödet ENT.
Välj patientdata.
Utför registrering.
Utför navigering.
Kalibrera instrumenten om det behövs.

VÄLJ REFERENSFIXERING
Välj en metod för att fästa patientreferens EM:
• Skallreferensbas: Klicka fast på skallreferensbas EM.
• Tejpad EM-patientreferens: Fäst direkt på huden med
tejp.

OBS: Om du väljer tejpad EM-patientreferens, måste
du utföra steril registrering efter drapering för att
undvika att patientreferensen förflyttas.

MONTERA PATIENTREFERENS EM
• Rengör, torka och ta bort hår från ett område där
hudförflyttning är osannolikt.
• Tejpa antingen fast patientreferens EM mot huden a
eller klicka fast på EM-skallreferensbas s.
• Sätt fast sladden i avlastningsdelen på fixeringsplattan
eller för kabeln i en slinga och tejpa på huvudet.
• Anslut patientreferens EM till en instrumentport.
OBS: Om patientreferens EM förflyttar sig efter
registrering, måste patienten registreras igen.

a

s
PLACERA PATIENTEN I EM-FÄLTET
• Justera EM-fältgeneratorn och patienten så att
patientreferensen är inom den optimala
spårningsvolymen a.
• Välj Next för att fortsätta.

a

Färgerna påvisar patientens huvudposition:
- Grön: Bra position
- Gul: Acceptabel position
- Röd: Förbättra positionen

OBS: Använd inte inom 20 cm från en installerad
pacemaker.
DRAPERA PATIENTEN
• Desinficera den blottlagda ytan.
• Drapera patienten, patientreferens EM och
EM-fältgeneratorn. Undvik hudförflyttning och att
patientreferens EM rör sig.
• Anslut EM-pekaren (efter drapering) till en
instrumentport på EM-basstationen.

OBS: Lämna tillräckligt med blottlagd yta för registrering
med ytmatchning.
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REGISTRERING OCH NAVIGERING
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Maskinvara: Kick EM, Curve EM
Programvaruversion: ENT EM 1.2

a

AKTIVERING AV YTMATCHNING
Du måste erhålla 3 av 4 fördefinierade punkter i en
specificerad ordning.
• Erhåll en punkt genom att försiktigt röra vid patientens
hud med EM-pekarens spets och trycka på
kontrollknappen a.
• Om en punkt inte går att nå på patienten, hoppa då över
genom att trycka på Skip Point. Använd inion som
ersättningspunkt.

REGISTRERING MED YTMATCHNING
Den gröna regionen anger registreringsområdet.
• Håll EM-pekaren försiktigt mot huden i ca 45° vinkel
och håll kontrollknappen intryckt.
• Fortsätt dra EM-pekarens spets över hudytan tills
förloppsindikatorn a är full. Försök att inte förflytta eller
trycka in hudytan.
• Starta vid behov om registreringen genom att trycka på
Start Over.

a

OBS: Erhåll inte punkter i luften. Pausa förvärvningen
av punkter genom att släppa kontrollknappen (tryck
igen för att fortsätta).
VERIFIERING EFTER REGISTRERING MED
YTMATCHNING
• Verifiera genom att hålla EM-pekaren mot många brett
fördelade anatomiska riktmärken (t.ex. båda sidorna av
ansiktet, överst på huvudet, nästippen, tänderna i
överkäken osv.).
• Om verifieringen är tillräcklig, tryck på Yes.
• Om verifieringen INTE är tillräcklig, tryck på No och välj:
- More Points för att samla ytterligare punkter.
- Start Over för att påbörja registrering igen.
- Landmark för att ändra registreringsmetod.

REGISTRERING MED RIKTMÄRKEN
• Välj Landmark från rullgardinsmenyn på
registreringsskärmen.
• Definiera ≥ 4 punkter på 3D-modellen för att aktivera
knappen Registration. Punkterna kommer att läggas till
på listan i sidofältet.
• Välj Registration för att börja.
• Registrera minst fyra punkter.
• Välj Verification.
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VERIFIERING EFTER REGISTRERING MED
RIKTMÄRKEN
• Verifiera genom att hålla EM-pekaren mot många brett
fördelade anatomiska riktmärken (t.ex. båda sidorna av
ansiktet, överst på huvudet, nästippen, tänderna i
överkäken osv.).
• Verifiera många punkter på brett fördelade områden.
• Om verifieringen är tillräcklig, tryck på Yes.
• Om verifieringen INTE är tillräcklig, tryck på No och välj:
- Plan Points för att ändra valet av punkter.
- Start Over för att påbörja registrering igen.
- Surface Matching för att ändra registreringsmetod.

NAVIGERINGSVYER
• På navigeringsskärmen visas patientens anatomiska
information:
- I en 3D-modell, om det navigerade instrumentet är
utanför huvudet.
- I axiella, koronala och sagittala vyer.
• Navigeringsskärmen visar videosignaler för optiska
instrument (t.ex. endoskop).

a

s

ÄNDRA BILDUPPSÄTTNING OCH LAYOUT
• Välj ikonen Data för att visa bilduppsättningar, objekt,
banor och layouter.

a Selected Data: Byt bilduppsättning eller gör ett objekt
eller en bana synlig/osynlig.
s Layouts: Ändra layouten.

AUTOMATISK ZOOMNING OCH ZOOMNING
I NAVIGERING
Auto-Zoom är inaktiverat som standard.
• Skjut Auto-Zoom åt höger för att aktivera.
- Håll det navigerade instrumentet stadigt i samma
position.
- Zoomfaktorn behålls så länge instrumentet navigeras
långsamt.
• Skjut Zoom åt vänster/höger för att zooma ut/in.
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STERILA INSTRUMENT
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Maskinvara: Kick EM, Curve EM
Programvaruversion: ENT EM 1.2

STERILISERINGS- OCH ANVÄNDNINGSRÄKNARE
• Sterilisera instrument efter varje användning och byt ut
efter 20 användningar.
• Klipp manuellt av en flik av steriliseringsräknaren efter
varje sterilisering tills de 20 användningarna är gjorda.
• Programvarans räknare spårar användning automatiskt.
Ett varningsmeddelande visas när ett instrument har
använts 16 gånger eller mer.

INSTRUMENTSTATUSINDIKATORER

s

a

a Instrumentet är inom spårningsvolymen och
spårningsnoggrannheten är tillräcklig.

d

s Instrumentet är inom spårningsvolymen, men
spårningsnoggrannheten är nedsatt.

f

d Instrumentet är inom spårningsvolymen, men
spårningsnoggrannheten är otillräcklig. Instrumentet
kommer inte att spåras.

f Instrumentet är utanför spårningsvolymen eller inte
kopplat till EM-basstationen.

MONTERING
Montera EM-kompatibla sterila instrument eller
sugslangar med EM-instrumentreferensen.
• Placera EM-instrumentreferensen a säkert på
StarLink-gränssnittet s så att tänderna stämmer.
• Dra åt fästskruven tills det inte går att vrida den längre.

s

a

a

STERIL EM-PEKARE

s

ENT EM har en steriliserbar EM-pekare.
a Kalibreringsvridpunkt
s Kontrollknapp
d EM-sensorspolar
f Anslutningsplugg

d
f
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AKTIVERING AV KALIBRERING
Det finns två sätt att öppna dialogrutan för kalibrering:
• I navigeringsläge kopplar man in en instrumentreferens.
• Innan registreringen börjar kopplar du in
instrumentreferensen och för instrumentet inuti
spårningsvolymen.
I båda fallen öppnas kalibreringsdialogrutan automatiskt.

KALIBRERING

a

• Placera instrumentspetsen på pekarens
kalibreringsvridningspunkt, tryck sedan på
kontrollknappen.
• Håll instrumentet stilla medan förloppsindikatorn fylls.
• Vrid långsamt instrumentet (ca 50°) tills den böjda
förloppsindikatorn a fylls.
• Håll instrumentspetsen stilla i några sekunder medan
förloppsindikatorn fylls.

VERIFIERING AV KALIBRERING
Efter lyckad kalibrering visas avståndet till
verifieringspunkten.
• Välj Yes om kalibreringsresultatet är tillfredsställande.
Navigeringsskärmen öppnas.
• Välj No om kalibreringsresultatet inte är
tillfredsställande. Kalibreringen börjar igen.
Verifiera det kalibrerade instrumentet genom att
kontrollera med kända anatomiska riktmärken.
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FELSÖKNING
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Maskinvara: Kick EM, Curve EM
Programvaruversion: ENT EM 1.2

MÖJLIGA KÄLLOR TILL EM-STÖRNINGAR

a
s

• Enheter: EM-basstationen och Kick-monitorvagnen
bör vara ≥ 60 cm från EM-fältgeneratorn.
• Kablage: Linda inte EM-fältgeneratorns kabel runt
EM-fältgeneratorn medan den används.
• Instrument: Vissa äldre StarLink-klämmor och
endoskop, Blakesley-klämmor och mikrodebrider.
• Metaller: Koppar, aluminium, mässing, ferromagnetiska
material (t.ex. järn) osv.
• Övrigt: Bedövningsutrustning, endoskopstolpar,
instrumentbord a, operationsbord, operationslampor s,
mobiltelefoner, monitorer, MRT, piercingar eller klockor.

SPÅRNINGSVOLYM
Om spårningsvolymen är mindre än vanligt:
• Identifiera området med dålig spårning med hjälp av
EM-pekaren (steril miljö) eller EM-patientreferensen
(icke-steril miljö).
• Hitta en lokal störningskälla (se listan ovan).
• Flytta runt utrustningen för att uppnå maximal volym.
• Placera en skumdyna mellan bordet och patienten om
operationsbordet orsakar störningar.

MÖJLIGA KÄLLOR TILL REGISTRERINGSFEL
• Lösa hudområden eller områden där anatomin kan ha
ändrats sedan skanningen togs.
• För snabb rörelse av EM-pekaren.
• Regioner med tjockt vävnadslager mellan hud och ben.
• Punkter erhölls inte på brett fördelade områden på
ömse sidor om huvudet.
• Datauppsättningar erhölls inte enligt Brainlabs
skanningsprotokoll.

FEL VID INSTRUMENTKALIBRERING
OBS: Att sätta fast ett nytt instrument på samma
instrumentreferens kräver en ny kalibrering.
Kontrollera att:
• Instrumentspetsen är kvar i rätt vinkel (90°) med
kalibreringspunkten.
• Instrumentskruven är ordentligt åtdragen.
• Avståndet mellan instrumentreferensen och
instrumentspetsen är mindre än 20 cm.
• Endast instrumentet som ska kalibreras, EM-pekaren
och EM-patientreferensen är i spårningsvolymen.
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