
TIEDONSIIRTO
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x, PatXfer 5.x
VALITSE TUONTIARKISTO JA TIEDOT 

Avaa PatXfer ja valitse arkiston tyyppi: 

HUOMAUTUS: valitse seuraavissa näytöissä potilas, 
tutkimukset ja kuvasarjat. Voit valita useita tutkimuksia ja 
kuvasarjoja valitsemalla valintaruutuja.

Kiintolevy 

CD-siirto

DICOM-kysely/-haku

MOD-siirto
TARKASTELE VALITTUJA TIETOJA 

Tarkastele tietoja Original series -näytössä:

• Navigator-osassa näkyy tiedonsiirron työnkulku. 
• Valitse tarkasteltava kuvasarja. 
• Valittu kuvajoukko näkyy tässä. 
• Selaa kuvakerroksia vierityspalkkien avulla. 
• Yksityiskohtaisia tietoja valitusta kuvasarjasta on tässä. 

HUOMAUTUS: jatka valitsemalla Next tai 
kaksoisnapsauta tarvittavaa vaihetta. 
VALITSE VIENTIARKISTO 

Valitse vientiarkisto Archive selection -näytössä:

Jos viet tietoja käytettäviksi iPlan 2.0 -versiossa tai 
uudemmassa, valitse arkisto, joka on luotu 
Brainlabin edistyneessä tiedostomuodossa. 

Jos viet tietoja käytettäviksi Brainlabin 
navigointiohjelmistossa tai aiemmassa 
iPlan-versiossa, valitse arkisto, joka on luotu 
Brainlabin vakiotiedostomuodossa. 
TALLENNA TIEDOT

Toimi Patient selection -näytössä seuraavasti:

• Luo uusi potilaskansio valitsemalla New Patient ja tallenna 
tiedot tähän kansioon. TAI

• Valitse aiemmin luotu potilaskansio valitsemalla Add to... ja 
lisää potilastiedot tähän kansioon. 

HUOMAUTUS: potilaan nimeä ja tunnusta voidaan 
muokata esimerkiksi tietosuojasyistä.
Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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Japani: +81 3 3769 6900
Etelä- ja Keski-Amerikka: +55 11 33 55 33 70
Ranska: +33-800-67-60-30

Sähköposti: support@brainlab.com

TEKIJÄN

Tämä oh
suojaam
Tämän o
tai käänt
kirjallista

Asiakirja

Tuotenum
OIKEUS:

je sisältää tekijänoikeuslain 
ia yrityskohtaisia tietoja.  
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
 lupaa. 

n versio: 1.0

ero: 60903-70FI

VAHINGONKORVAUSVASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.



SUUNNITTELU
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x, iPlan ENT 2.x
VALITSE POTILAS JA HOITOSUUNNITELMA
Avaa iPlan, valitse Load Treatment Plan -tehtävä ja toimi 
seuraavasti: 
• Valitse potilas.
• Valitse suunnitelma ja tarkista oikealla olevaan paneeliin 

näkyviin tulevat suunnitelman tiedot.
• Lataa potilastiedot valitsemalla Navigator-välilehdessä 

Next tai Go to...

HUOMAUTUS: iPlan opastaa käyttäjän työnkulun läpi 
vaihe vaiheelta.
VALITSE SUUNNITTELUTEHTÄVÄT
Valitsemalla Navigator-välilehdessä Go to... voit avata 
iPlan Navigator -ikkunan, jossa voit valita tehtäviä missä 
tahansa järjestyksessä. 
• Vasemmanpuoleisessa paneelissa näkyvät kaikki tehtävät. 

Kun tehtävä on valmis, sen valintaruutu on valittuna. 
• Oikeanpuoleisessa paneelissa näkyy valitun tehtävän 

kuvaus.
• Valitse tehtävä kaksoisnapsauttamalla tai valitsemalla OK.
HUOMAUTUS: voit siirtyä seuraavaan tehtävään myös 
valitsemalla Navigator-välilehdessä Next.
NÄYTÖN YLEISKUVAUS

• Siirtymisruutu: siirtyminen työnkulun vaiheissa.
• Otetut kuvat: näkyvät jokaisessa ikkunassa.
• Kuvajoukon nimi ja alkuperäisen kuvan suunta.
• Potilaskuvake: ilmaisee kuvan suunnan.
• Toimintoalue: sisältää näkyvissä olevan tehtävän 

toiminnot.
• Työkalurivi: sisältää yleiset ohjelmiston toiminnot.
KATSELUTOIMINNOT 
• Saat katselutoimintojen painikkeet näkyviin painamalla 

kuvanäkymissä nuolipainiketta. Näillä painikkeilla voit 
muokata näkymää (esimerkiksi valita, että tiedot näytetään 
kolmiulotteisessa näkymässä). 

• Painikkeiden käytettävyys määräytyy valitun näkymätyypin 
ja näkymävälilehden mukaan. 

HUOMAUTUS: saat näkyviin toiminnon nimen sisältävän 
työkaluvihjeen pysäyttämällä hiiren osoittimen painikkeen 
päälle. 
Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.



VALMISTAJAN TIEDOT:

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

Eurooppa, Afrikka, Aasia, Australia: +49 89 99 15 68 44
USA ja Kanada: +1 800 597 5911
Japani: +81 3 3769 6900
Etelä- ja Keski-Amerikka: +55 11 33 55 33 70
Ranska: +33-800-67-60-30

Sähköposti: support@brainlab.com

TEKIJÄN

Tämä oh
suojaam
Tämän o
tai käänt
kirjallista

Asiakirja

Tuotenum
TYÖKALURIVIN TOIMINNOT
a Valitse kuvajoukot, määritä näkymäasetukset.

s Selaa kuvia.

d Mittaustoiminnot, näyttökuvan painike.

f Zoomausnäkymät, säädä kuvan sijaintia.

g Säädä ikkunoita.

h Tallenna suunnitelma, poistu ohjelmistosta.

HUOMAUTUS: työkaluvihjeessä näkyy toiminnon nimi. 
KUVIEN YHDISTÄMINEN
• Valitse luettelosta yhdistettävä kuvapari. 
• Harmailla valintamerkeillä merkityt parit on yhdistetty 

käyttäen viitekehystunnistetta (DICOM). Tarkista, että 
kuvat on yhdistetty oikein, ja vahvista yhdistäminen 
napsauttamalla valintamerkkiä. 

• Muut yhdistämisasetukset: Manual (säädä kuvia hiiren 
osoittimella), Automatic (yleisiin rakenteisiin perustuva 
menetelmä), Registration Point (suunniteltuihin 
rekisteröintipisteisiin perustuva menetelmä). 
TALLENNA JA VIE SUUNNITELMA
• Tallenna suunnitelma käyttäen Save Plan... -tehtävää.
• Valitse Export to... -tehtävä. 
• Toimi Export-valintaikkunassa seuraavasti:

- Valitse vientiympäristö (esimerkiksi ENT unlimited)
- Valitse vientimenetelmä (esimerkiksi USB tai verkko)
- Valitse kuvajoukot ja viennin suunniteltu sisältö (objektit, 

liikeradat jne.)
• Valitse OK. Potilastiedot on nyt viety, ja ne ovat 

navigoitavissa. 
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OIKEUS:

je sisältää tekijänoikeuslain 
ia yrityskohtaisia tietoja.  
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
 lupaa. 

n versio: 1.0

ero: 60903-70FI

VAHINGONKORVAUSVASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.



ENDOSKOOPPIYHTEYS
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x
KAAPELIT

Endoskooppi yhdistetään Brainlab-järjestelmään 
jommallakummalla seuraavista kaapeleista:

a BNC.

s S-video.
YHTEYS KOLIBRI-JÄRJESTELMÄÄN (VAIHTOEHTO 1)

Aiemmat järjestelmät (vihreät paneelit monitorissa):

• Yhdistä endoskooppi ”Real Time Video In” -porttiin a 
käyttäen BNC-kaapelia. (BNC-kaapeli liitetään tähän 
porttiin yhdistettyyn sovitinkaapeliin.)

• Tuo endoskoopin signaali näkyviin määrittämällä 
näkymäasetukset Tools > Live Video -valintaikkunassa.
YHTEYS KOLIBRI-JÄRJESTELMÄÄN (VAIHTOEHTO 2)

Uudet järjestelmät (keltaiset paneelit monitorissa):

• Yhdistä endoskooppi soveltuvaan Kolibri-porttiin käyttäen 
BNC-kaapelia tai S-videokaapelia. 
- BNC-kaapeli: yhdistä ”Real Time Video In” -porttiin a. 
- S-videokaapeli: yhdistä porttiin s. (S-videokaapeli 

liitetään tähän porttiin yhdistettyyn sovitinkaapeliin.)
• Tuo endoskoopin signaali näkyviin määrittämällä 

näkymäasetukset Tools > Live Video -valintaikkunassa.
YHTEYS VECTORVISION²-JÄRJESTELMÄÄN

• Yhdistä endoskooppi VectorVision²-järjestelmän ”Real 
Time Video” -porttiin a käyttäen BNC-kaapelia.

• Tuo endoskoopin signaali näkyviin määrittämällä 
näkymäasetukset Tools > Live Video -valintaikkunassa.
a s 
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Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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YHTEYS VECTORVISION COMPACT -JÄRJESTELMÄÄN

• Yhdistä endoskooppi VectorVision compact -järjestelmän 
”Real Time Video” -porttiin a käyttäen BNC-kaapelia.

• Tuo endoskoopin signaali näkyviin määrittämällä 
näkymäasetukset Tools > Live Video -valintaikkunassa.
a
OIKEUS:

je sisältää tekijänoikeuslain 
ia yrityskohtaisia tietoja.  
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
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VAHINGONKORVAUSVASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.



LEIKKAUSSALIVALMISTELUT
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x
KIINNITÄ VERTAILUPÄÄNAUHA

Jos käytät vertailupäänauhaa ja päänauhan 
vertailualustaa:

• Kiinnitä vertailupäänauha potilaan päähän.
• Kiinnitä kertakäyttöiset merkkipallot päänauhan 

vertailualustaan. 
• Kiinnitä alusta päänauhassa olevaan liittimeen. 

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

Jos käytät kallovertailusarjaa:

• Kiinnitä kiinnitysmutteri a putkeen d. 
• Kiinnitä säätömutteri s kallovertailusarjan kantaan g. 
• Kiinnitä vertailualustan liitin f kallovertailusarjan kantaan g. 
• Tee leikkausviilto normaalin toimenpiteen mukaisesti.
• Aseta putki d kallovertailusarjan kantaan g.
• Aseta kallovertailusarjan kanta g kalloa vasten. 
• Aseta putki d leikkausviiltoon.
KIRISTÄ KALLOVERTAILUSARJAN KANTA

• Avaa kiinnitysmutteri. 
• Suorita esiporaus putken läpi käyttämällä toimitettua poraa.
• Aseta itsekierteittävä ruuvi putken läpi.
• Ruuvaa itsekierteittävä ruuvi täysin kiinni luuhun 

käyttämällä toimitettua ruuvitalttaa. Käytä vain vähäistä 
alaspäin suuntautuvaa voimaa käyttäessäsi ruuvitalttaa.

• Kiristä kanta paikalleen kiristämällä kiinnitysmutteri.

HUOMAUTUS: kertakäyttöiset itsekierteittävät ruuvit 
toimitetaan ei-steriileinä. Steriloi ne ennen käyttöä. 
KIINNITÄ KALLOVERTAILUALUSTA

• Kiinnitä kertakäyttöiset merkkipallot kallovertailualustaan.
• Kiinnitä kallovertailualusta kallovertailusarjan kantaan. 
• Kiristä kaikki ruuvit tiukalle. (Avaa kiinnitysmutteri ennen 

ruuvin ja kallovertailusarjan irrottamista.)

HUOMAUTUS: älä säädä kallovertailusarjaa 
toimenpiteen aikana. Se voi aiheuttaa epätarkkuutta 
seurannassa ja vakavia vaurioita potilaalle.
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Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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SIJOITA JÄRJESTELMÄ

Sijoita järjestelmä niin, että seuraavat ehdot täyttyvät:

• Kirurgi näkee monitorin helposti. 
• Kamera on 1,2 - 1,8 metrin etäisyydellä potilaan päästä.
• Vertailualusta näkyy kummankin kameran linssin 

kuvausalalla.

HUOMAUTUS: kameran sekä vertailualustan ja 
instrumenttien välillä on oltava esteetön näkyvyys. 
KÄYNNISTÄ OHJELMISTO

• Käynnistä ohjelmisto ja aloita navigointi valitsemalla 
Select to Begin -valintaikkunassa Navigation. (Voit 
valita myös Data Transfer, jos haluat ladata esimerkiksi 
DICOM-tiedot, tai Planning, jos haluat suunnitella 
potilastiedot Kolibri-järjestelmässä). 

• Valitse näyttöön tulevissa valintaikkunoissa 
potilastietojen lähde ja tarvittaessa videon lähtölaite 
(vain Kolibri-järjestelmät). 

HUOMAUTUS: käynnistysasetusten ja työnkulun 
käytettävyys määräytyy järjestelmän asetusten mukaan. 
TARKISTA JA LATAA POTILASTIEDOT

• Tarkista, että potilastiedot ovat oikein.
• Valitse Load Patient. 
i

n

VARMISTA KAMERAN ESTEETÖN NÄKYVYYS 

Tarkista instrumentin ja vertailualustan näkyvyys:

• Vihreä tilakenttä = alusta ja instrumentit näkyvät.
• Vihreät merkkipallot = osoitin tai Softouch-osoitin.
• Valkoiset merkkipallot = kalibroimaton instrumentti, alusta 

ennen potilaan rekisteröintiä.
• Punaiset merkkipallot = alusta potilaan rekisteröinnin jälkeen.
• Harmaat merkkipallot/ympyrät = tunnistamaton instrumentti.

HUOMAUTUS: rekisteröinti voidaan nyt suorittaa.
OIKEUS:

je sisältää tekijänoikeuslain 
a yrityskohtaisia tietoja.  
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
 lupaa. 

 versio: 1.0
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VAHINGONKORVAUSVASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.



PINNAN PISTEIDEN REKISTERÖINTI
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x
VAIHE 1

• Aktivoi rekisteröinti valitsemalla Surface Matching 
Registration (käytettävissä Register-painikkeella). 

• Varmista, että kameran näytössä näkyy kolme valkoista 
merkkipalloa. Tämä ilmaisee, että vertailualusta on 
kummankin kameran linssin kuvausalalla. 
VAIHE 2a (Z-TOUCH)

• Käännä virtakytkin (z-touch-osoittimen takaosassa) 
ON-asentoon. 

• Jos haluat aktivoida näkyvän säteen, paina lasersäteen 
kytkin puoliväliin ja pidä se tässä asennossa. 

• Jos haluat aktivoida sekä infrapunasäteen että näkyvän 
säteen, paina kytkin pohjaan ja pidä se tässä asennossa. 

HUOMAUTUS: muista, että z-touch-laserosoittimen 
väärä käsittely voi aiheuttaa vaurioita sekä potilaille että 
hoitohenkilöstölle.
VAIHE 2b (SOFTOUCH)

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

HUOMAUTUS: jos Softouch-osoitinta ei käytetä 
kolmeen minuuttiin, virta kytkeytyy päältä 
automaattisesti. 

HUOMAUTUS: kosketa rekisteröinnin aikana potilasta 
Softouch-osoittimen kärjellä mahdollisimman kevyesti, 
jotta iho ei liiku. 
VAIHE 3

• Aktivoi tarvittava menetelmä valitsemalla Patient 
Registration -valintaikkunassa z-touch tai Softouch.

HUOMAUTUS: jos Softouch on kameran kuvausalalla, 
ohjelmisto aktivoi Softouch-rekisteröinnin automaattisesti. 
Voit aktivoida z-touch-rekisteröinnin uudelleen 
valitsemalla z-touch-painikkeen valintaikkunassa. 
Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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VAIHE 4
Rekisteröi luiset piirteet kasvojen kummaltakin puolelta. 
• z-touch: liikuta z-touch-laserosoitinta valitussa kohdassa 

potilasta niin, että painike on painettuna pohjaan. 
• Softouch: rekisteröi kukin piste koskettamalla potilasta 

kevyesti Softouch-osoittimen kärjellä ja pitämällä 
instrumentti paikallaan. Onnistuneen rekisteröinnin 
merkiksi kuuluu merkkiääni. 

HUOMAUTUS: skannaa vain potilaan kuvajoukkoon 
sisältyvät alueet. Skannaa koko nenä. 
VAIHE 5 

Ohjelmisto näyttää rekisteröinnin lasketun tarkkuuden.

• Vie osoitin vähintään kolmeen anatomiseen 
merkintäpisteeseen ja tarkista, että kunkin osoittimen 
sijainti vastaa todellista pistettä potilaan anatomiassa.

• Kosketa ihoa osoittimella. Ohjelmisto näyttää osoittimen 
kärjen etäisyyden ihon pinnasta.

• Jos tarkkuus on riittävä, valitse Accept. Muussa 
tapauksessa siirry seuraavaan vaiheeseen. 
VAIHE 6 (VALINNAINEN)
Valitsemalla tämän painikkeen sagittaalisessa 
näkymässä saat näkyviin (värikoodatut) 
luotettavuustiedot, jotka perustuvat rekisteröityjen 
pisteiden sijaintiin ja laskettuun etäisyyteen ihon 
pinnasta. 

• Saat näkyviin tarkkuuspoikkeukset koskettamalla 
osoittimella potilaan kalloa (vihreä = suuri luotettavuus, 
keltainen = keskitason luotettavuus, ei väriä = pieni 
luotettavuus). 

• Tarvittaessa voit rekisteröidä lisää pisteitä valitsemalla 
Modify tai toistaa pinnan pisteiden rekisteröinnin. 
OIKEUS:

je sisältää tekijänoikeuslain 
ia yrityskohtaisia tietoja.  
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
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VAHINGONKORVAUSVASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.



INSTRUMENTTIEN KALIBROINTI
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x
VAIHE 1

• Kiinnitä kertakäyttöiset merkkipallot 
instrumenttisovittimeen. 

• Asenna instrumenttisovitin kalibroitavaan instrumenttiin. 
Aseta alustan pisin varsi samansuuntaisesti instrumentin 
akselin kanssa saadaksesi parhaan mahdollisen 
tarkkuuden. 

HUOMAUTUS: instrumenttisovitin on kiinnitettävä 
instrumenttiin tukevasti niin, että liike estyy. 
VAIHE 2

• Kiinnitä kertakäyttöiset merkkipallot tukevasti 
instrumenttien kalibrointimatriisiin (ICM4). 

• Aktivoi kalibrointi viemällä ICM4 ja valittu instrumentti 
kameran kuvausalalle. Kummankin on oltava kameran 
kuvausalalla koko kalibroinnin ajan.

HUOMAUTUS: ICM4 on steriloitava ennen käyttöä.
VAIHE 3
Jos valitulle sovittimelle on käytettävissä edellinen 
kalibrointi: 
• Valitse Restore, jos haluat käyttää edellistä kalibrointia (vain 

jos instrumenttia ei ole vaihdettu eikä instrumenttisovittimen 
paikkaa ole vaihdettu). 

• Valitse Calibrate, jos haluat suorittaa uuden kalibroinnin 
(jos käytät eri instrumenttia tai instrumenttisovittimen 
paikkaa on vaihdettu).

HUOMAUTUS: tarkista kalibrointi, jos käytät edellistä 
kalibrointia.
VAIHE 4

Käytettävissä ovat seuraavat kalibrointimenetelmät:

• Pivot points: instrumenttien kärkien kalibrointi (oletusarvo).
• Holes: tylppä- tai käyräkärkisten instrumenttien kärkien ja 

liikeratojen kalibrointi.
• Notches: halkaisijaltaan erikokoisten instrumenttien 

kalibrointi.

HUOMAUTUS: valitse valintaikkunan vasemmassa 
alareunassa oleva painike, jos haluat ladata 
esikalibroidun instrumentin (jos käytettävissä). 
Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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VAIHE 5a 

Pistekalibrointi: paras teräväkärkisten instrumenttien 
kalibrointimenetelmä. 

• Osoita instrumentin kärjellä kalibrointipistettä. 
• Kierrä instrumenttia hieman. Älä päästä instrumentin 

kärkeä lipsahtamaan pois kalibrointipisteestä.

HUOMAUTUS: tällä menetelmällä ei voi kalibroida käyrän 
instrumentin liikerataa. 
VAIHE 5b 

Aukkokalibrointi (holes-kalibrointi): paras 
kalibrointimenetelmä sellaisten instrumenttien 
kalibrointiin, joilla on tietty halkaisija. 

• Aseta instrumentin kärki pienimpään aukkoon, johon se 
sopii. Varmista, että instrumentin kärki koskettaa aukon 
pohjaa.

• Paina aukkoa vastaavaa vaihtoehtoa näytössä.
• Pidä instrumentti paikallaan. Varmista, että instrumentin 

kärki on aukon pohjassa koko toimenpiteen ajan.
VAIHE 5c 

Lovikalibrointi (notches-kalibrointi): paras hyvin pitkien 
instrumenttien kalibrointimenetelmä.

• Kalibroi ensin kärki käyttämällä kalibrointipistettä.
• Aseta sen jälkeen instrumentin varsi loveen ja pidä 

instrumenttia paikallaan. 
VAIHE 6

Kalibroinnin tarkistaminen:

• Instrumentin kärki: liikuta instrumentin kärkeä 
kalibrointipisteessä. 

• Instrumentin liikerata: valitse Show Trajectory ja kierrä 
instrumenttia lovessa. 

HUOMAUTUS: jos on käytetty aukkokalibrointia, kärjen ja 
liikeradan kalibrointi voidaan tarkistaa samanaikaisesti 
kiertämällä instrumentin kärkeä kalibrointiaukossa.
OIKEUS:

je sisältää tekijänoikeuslain 
ia yrityskohtaisia tietoja.  
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
 lupaa. 

n versio: 1.0

ero: 60903-70FI

VAHINGONKORVAUSVASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.



NÄKYMIEN MÄÄRITTÄMINEN
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x
MÄÄRITÄ YKSITTÄISIÄ NÄKYMIÄ
Voit määrittää näkymän asetukset napsauttamalla 
silmäkuvaketta missä tahansa näkymässä. Valitse 
avautuvilla välilehtisivuilla:
• 2D Views: määritä kaksiulotteisuus (esimerkiksi aksiaalinen).
• 3D Views: määritä kolmiulotteisuus (esimerkiksi kuution 

läpileikkaus).
• Other Views: määritä esimerkiksi mikroskooppinäkymä.
• Windowing: säädä kuvajoukon ikkuna-asetuksia.
• Composition: sijoita kuvajoukon tiedot toisen kuvajoukon 

tietojen päälle.
• Threshold: optimoi kolmiulotteisten näkymien pintanäyttö.
TARKASTELE TIETOJA

• Lukitse näyttö ja aktivoi seuraavat ominaisuudet 
valitsemalla valikkoriviltä Freeze:
- Selaa kuvajoukon kerroksia kerros kerrokselta 

käyttämällä näkymässä ylhäällä ja alhaalla olevia nuolia 
(tai käyttämällä nuolten välissä olevaa näkymätöntä 
vierityspalkkia). 

- Keskitä näkymän kuvatiedot uudelleen napsauttamalla ja 
vetämällä sinistä ristikkoa.

• Keskitä liikeradan kohdepiste keskelle näkymää 
valitsemalla valikkoriviltä Target. 
MÄÄRITÄ PÄÄNÄYTÖT

Määritä kolme päänäyttöä, joiden välillä siirrytään, 
käyttämällä Display-painikkeita (vain unlimited). 

• Valitse näyttö (I, II tai III). 
• Valitse esimääritetty näyttöasetus valitsemalla Display. 
• Valitse näyttöasetus Presets-välilehdessä.
• Valitse kuvajoukko Select Set -valintaikkunassa (jos 

valittavissa on useampi kuin yksi). 
• Tallenna näyttöasetus pitämällä vaihtoehtoa I, II tai III 

painettuna. 
MÄÄRITETTY NÄYTTÖ (ESIMERKKI) 

Kun olet valinnut kuvajoukon, näkyviin tulee määritetty 
päänäyttö (esimerkiksi Side-by-Side 6 Windows). 

• Voit näyttää minkä tahansa näytön täysikokoisena 
napsauttamalla näkymän suurennuslasikuvaketta. 

HUOMAUTUS: voit tallentaa määritetyt näkymät ja näytöt 
Custom-välilehdessä (käytettävissä Display-painikkeella). 
Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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NELJÄN IKKUNAN VAKIONÄYTTÖ

Voit vaihtaa aksiaaliseen, koronaaliseen ja sagittaaliseen 
näkymään eri kuvajoukon seuraavasti:

• Valitse Display.
• Valitse Standard 4 Windows.
• Valitse kuvajoukko Select Set -valintaikkunassa. 
• Voit näyttää minkä tahansa näytön täysikokoisena 

napsauttamalla näkymän suurennuslasikuvaketta. 
NÄKYMIEN TIETOJEN HALLINTA

Valitse työkaluriviltä Data ja valitse seuraavista:

• Image Sets: säädä kuvajoukkojen ikkuna-asetuksia.
• Objects: iPlan-ohjelmassa suunniteltujen objektien 

hallinta.
• Composition: yhdistä kahden kuvajoukon tiedot (näytä 

kaikissa näkymissä).
• Trajectories: iPlan-ohjelmassa luotujen liikeratojen 

hallinta tai liikeratojen luonti leikkauksen aikana.
• Points: iPlan-ohjelmassa luotujen pisteiden hallinta tai 

pisteiden luonti leikkauksen aikana.
OIKEUS:

je sisältää tekijänoikeuslain 
ia yrityskohtaisia tietoja.  
hjeen mitään osaa ei saa kopioida 
ää ilman Brainlabin antamaa 
 lupaa. 
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VAHINGONKORVAUSVASTUU:

Tätä ohjetta voidaan muuttaa ilman 
ennakkoilmoitusta, eivätkä ohjeen 
sisältämät tiedot velvoita Brainlabia 
mihinkään. 

Lisätietoja on Brainlab Standard Terms and 
Conditions of Sale -asiakirjan osassa 
”Limitations of Liability”.



NAVIGOINNIN YLEISKUVAUS
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x
ONNISTUNEEN REKISTERÖINNIN JÄLKEEN

• Poista steriloimaton vertailualusta varoen. 
• Suojaa potilas ja kiinnitä steriili vertailualusta. 
• Suojaa ja teippaa vertailualustan liitin. 

HUOMAUTUS: älä vaihda vertailupäänauhan tai 
kallovertailusarjan kannan asentoa, kun kiinnität steriilin 
vertailualustan. Se voi aiheuttaa epätarkkuutta 
seurannassa ja vakavia vaurioita potilaalle.
NAVIGOINTIASETUKSET

Valitse työkaluriviltä Tools ja valitse seuraavista:

• Instruments: valitse esikalibroidut työkalut ja sovittimet, 
jos käytät kalibrointia edellyttäviä työkaluja.

• Microscope: aktivoi mikroskooppinavigointi.
• Ultrasound: alusta ultraääniseuranta.
• Live Video: aktivoi reaaliaikainen videosyöte.
• Measurement: näytä asteikko tai etäisyydet 

navigointinäkymässä.
VALITSE INSTRUMENTIT 

• Avaa Tools > Instruments -valintaikkuna valitsemalla 
Tools-valintaikkunassa Instruments. 

• Jos haluat kalibroida instrumentteja, valitse Additional 
Instruments:
- Valitse työkalusovitin tai esikalibroitu työkalu.
- Kalibroi työkalu tai tarkista esikalibroidun työkalun 

kalibrointi.
MÄÄRITÄ INSTRUMENTIN ASETUKSET

• Avaa Tools > Instruments -valintaikkuna valitsemalla 
Tools-valintaikkunassa Instruments. 

• Valitse Settings:
- Jos haluat ottaa käyttöön instrumenttien kalibroinnin 

automaattisen aktivoinnin, valitse Pivoting Detection.
- Jos haluat vaihtaa instrumenttien kolmiulotteisen näytön 

ja kaksiulotteisen näytön välillä, ota käyttöön tai poista 
käytöstä 3-D Tools -asetus. 
Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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MÄÄRITÄ REAALIAIKAINEN VIDEO

Avaa välilehdet, joissa voit määrittää endoskoopin 
videoyhteyden, valitsemalla Tools-valintaikkunassa 
Live Video. 

• Valitse Video Source -välilehdessä signaalin tyyppi. 
• Avaa Image Settings -välilehti ja määritä kuvanäkymän 

asetukset (esimerkiksi kirkkaus ja kontrasti). 
• Vahvista asetukset valitsemalla Accept. 
• Tuo näyttöön reaaliaikainen videonäkymä valitsemalla 

Other Views -välilehdessä Live Video (silmäkuvake). 
MITTAA ETÄISYYS (KOHTEESEEN)

• Avaa Tools Measurement -valintaikkuna valitsemalla 
Tools-valintaikkunassa Measurement. 

• Valitse Display Distances. 
• Aseta osoittimen kärki valittuun kohtaan potilaassa. 

Ohjelmisto näyttää etäisyyden valitusta pisteestä 
suunniteltuun kohteeseen kaksiulotteisissa 
vakionäkymissä. 
MITTAA ETÄISYYS (PISTEIDEN VÄLILLÄ)

• Avaa Tools Measurement -valintaikkuna valitsemalla 
Tools-valintaikkunassa Measurement. 

• Valitse Display Distances. 
• Aseta osoittimen kärki ensimmäiseen mittauspisteeseen. 
• Valitse valikkoriviltä Freeze. 
• Aseta osoittimen kärki toiseen mittauspisteeseen. 

Ohjelmisto näyttää pisteiden välisen etäisyyden 
kaksiulotteisissa vakionäkymissä. 
MÄÄRITÄ INSTRUMENTIN KÄRJEN SIIRTYMÄ

Tämän ominaisuuden avulla voit virtuaalisesti pidentää tai 
lyhentää navigointi-instrumentin kärkeä. 

• Avaa Tool Tip Offset -valintaikkuna valitsemalla 
valikkoriviltä Offset. 

• Määritä instrumentin kärjen siirtymä millimetreinä. 
• Navigointinäytössä:

- Punainen viiva ja ristikko edustavat siirtymää.
- Vihreä viiva ja ristikko edustavat oikeaa instrumenttia. 
OIKEUS:
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ERASER-NAVIGOINTI
Ohjelmistoversiot: ENT essential & unlimited 1.x
TIETOJA ERASER-OMINAISUUDESTA

Eraser-ominaisuus on tarkoitettu kirurgisesti poistetun 
kudoksen seurantaan potilaan anatomiassa ja 
seurantatietojen tarkasteluun sen jälkeen, kun tiedot on 
lisätty kerrokseksi potilaan kuvanäkymiin. 

Voit käyttää Eraser-ominaisuutta seuraavien 
instrumenttien kanssa:

• Monikärkinen osoitin, jossa on käyrä tai suora 
Eraser-osoittimen kärki (katso kuva vasemmalla).

•Brainlab-osoitin.
KALIBROI INSTRUMENTTI JA TARKISTA 
KALIBROINTI

• Aktivoi kalibrointi viemällä ICM4 ja Eraser-instrumentti 
kameran kuvausalalle.

• Voit ladata esikalibroinnin valitsemalla Instrument 
Calibration -valintaikkunassa Eraser.

• Tarkista kalibrointi. 
AKTIVOI ERASER-ISTUNTO

• Vie instrumentin kärki alkupisteeseen potilaassa.
• Aktivoi istunto valitsemalla valikkoriviltä Eraser.
• Merkitse alue, josta kudosta on poistettu, liikuttamalla 

instrumenttia hitaasti potilaassa. 
• Lopeta istunto valitsemalla Eraser uudelleen. 

HUOMAUTUS: voit suorittaa useita Eraser-istuntoja. 
Kaikki merkityt alueet (kerrokset) näkyvät yhtenä 
yhdistettynä Eraser-objektina. 
MUOKKAA ERASER-OBJEKTIA 

Näyttöön tulee Eraser Changes -valintaikkuna, jossa 
näkyy tuloksena saatu Eraser-kerros. Voit tarvittaessa 
muokata kerrosobjektia.

• Voit valita värivalikoimasta objektille uuden värin. 
• Voit säätää objektin läpinäkyvyyttä Opacity-liukusäätimellä. 
• Jos haluat poistaa kaikki kerrosobjektit, valitse Delete All, 

tai jos haluat poistaa viimeksi tehdyn muokkauksen, 
valitse Reject. 
Huomautus: tämän ohjeen tarkoituksena ei ole korvata käyttöoppaita.
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