
OBS: Denna guide ersätter inte användarguiderna.

DATAÖVERFÖRING
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x, PatXfer 5.x

VÄLJ IMPORTARKIV OCH DATA 

Öppna PatXfer och välj arkivtyp: 

OBS: Välj patient, studie och bildserie på de skärmar 
som följer. Vid val av studie och bildserie kan du välja 
flera stycken med hjälp av kryssrutorna.

Hårddisk 

CD-överföring

DICOM Query/Retrieve

MOD-överföring

GRANSKA VALDA DATA 

Granska data på skärmen Original series:

• Navigator visar arbetsflödet för dataöverföringen. 
• Välj bildserie för granskning. 
• Valt bildset visas här. 
• Använd skjutlisterna för att bläddra genom bildsnitten. 
• Detaljerad information om vald bildserie. 

OBS: Fortsätt med Next, eller dubbelklicka på önskat 
steg. 

VÄLJ EXPORTARKIV 

Välj exportarkiv på skärmen Archive selection:

För att exportera för användning med iPlan 2.0 
eller högre ska du välja ett arkiv som skapats med 
det avancerade Brainlab-filformatet. 

För att exportera för användning med ett 
navigeringsprogram från Brainlab navigation eller 
en tidigare version av iPlan väljer du ett arkiv som 
skapats med Brainlab:s standardfilformat. 

SPARA DATA

På skärmen Patient selection:

• Klicka på New Patient för att skapa en ny patientmapp 
och spara datan i denna mapp, eller

• Välj en befintlig patientmapp och klicka på Add to... 
för att lägga till patientdata i denna mapp. 

OBS: Patientens namn och ID kan redigeras, t.ex. för att 
bibehålla patientsekretess.



TILLVERKARINFORMATION:

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

Europa, Afrika, Asien, Australien: +49 89 99 15 68 44
USA och Kanada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Latinamerika: +55 11 33 55 33 70
Frankrike: +33-800-67-60-30

E-post: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Denna handbok innehåller patentskyddad 
information skyddad av upphovsrättslagen. 
Ingen del av denna guide får reproduceras 
eller översättas utan uttryckligt skriftligt 
tillstånd från Brainlab. 

Dokumentrevision: 1.0

Artikelnummer: 60903-70SV

ANSVAR:

Denna guide kan komma att förändras utan 
vidare avisering och utgör inga förpliktelser 
för BranLAB. 

För ytterligare information, var vänlig se 
avsnittet ”Ansvarsbegränsning” i Brainlabs 
Standardvillkor och Försäljningsvillkor.



OBS: Denna guide ersätter inte användarguiderna.

PLANERING
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x, iPlan ENT 2.x

VÄLJ PATIENT & BEHANDLINGSPLAN

Öppna iPlan och gör följande i uppgiften Load 
Treatment Plan: 

• Välj patient.
• Välj den plan du vill arbeta med och granska 

detaljuppgifterna för planen i panelen till höger.
• Tryck på Next eller Go to... i Navigator för att läsa in 

patientdata. 

OBS: iPlan leder dig genom arbetsflödet.

VÄLJ PLANERINGSUPPGIFTER

Om du trycker på Go to... i Navigator öppnas iPlan 
Navigator där du kan välja uppgifter i valfri ordning. 

• I panelen till vänster visas samtliga uppgifter. När en 
uppgift är genomförd blir kryssrutan markerad. 

• I höger panel visas en beskrivning av vald uppgift.
• För att välja en uppgift dubbelklickar du på den, 

eller klickar på OK.

OBS: Du kan också gå vidare till varje uppgift med 
hjälp av Next i Navigator.

SKÄRMÖVERSIKT

• Navigator: Navigera genom arbetsflödet.
• Scannade bilder: Visas i varje fönster.
• Bildsetets namn och ursprunglig bildorientering.
• Patientikon: Anger bildens orientering.
• Funktionsområde: Innehåller de funktioner som 

är specifika för aktuell uppgift.
• Verktygsfältet: Innehåller allmänna mjukvarufunktioner.

GRANSKNINGSFUNKTIONER 

• Tryck på pilknappen i bildvyerna för att visa knapparna 
för granskningsfunktionen. Dessa kan du använda för 
att ändra en vy (t.ex. välja vilken information som ska 
visas i 3D-vyn). 

• Vilka knappar som visas beror på vald typ av vy och 
vyflik. 

OBS: Håll muspekaren över en knapp så visas ett 
verktygstips om funktionens namn. 
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FUNKTIONER I VERKTYGSFÄLTET

a Välj bildset, definiera alternativ för vyer.

s Bläddra genom bilderna.

d Mätfunktioner, knappen för skärmdump.

f Zooma i vyerna, justera bildens position.

g Justera fönsterinställningarna.

h Spara planen, avsluta mjukvaran.

OBS: Ett verktygstips visar funktionens namn. 

BILDFUSION

• Välj bildparet som ska slås samman från listan. 
• Par med grå markeringar anger att bilderna fusionerats 

med utgångspunkt i Frame of Reference (DICOM-tag). 
Kontrollera fusionen visuellt och klicka sedan 
på kryssmarkeringen för att bekräfta. 

• Andra alternativ för fusion: Manual (använd 
muspekaren för att justera bilderna), Automatic 
(baserat på gemensamma strukturer), Registration 
Point (baserat på planerade registreringspunkter). 

SPARA OCH EXPORTERA PLANEN

• Spara planen med hjälp av uppgiften Save Plan...
• Välj uppgiften Export to...
• I dialogrutan Export.

- Välj exportplattform (t.ex. ENT unlimited).
- Välj exportplats (t.ex. USB eller nätverk).
- Välj bildset och planerat innehåll för export 

(t.ex. objekt, banor, m.m.).
• Klicka på OK. Patientdata exporteras nu och är klar att 

användas för navigering. 
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ENDOSKOPANSLUTNING
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x

KABLAR

Endoskopet ansluts till Brainlab-systemet med hjälp av 
följande kablar:

a BNC 

s S-video 

ANSLUTNING TILL KOLIBRI (ALTERNATIV 1)

Vid tidigare system (gröna paneler på skärmen):

• Anslut endoskopet till porten ”Real Time Video In” a 
med BNC-kabeln. (BNC-kabeln ansluts till den 
adapterkabel som är ansluten till denna port.)

• Konfigurera bildinställningarna i Tools > Live Video för 
att visa endoskopsignalen.

ANSLUTNING TILL KOLIBRI (ALTERNATIV 2)

Vid nyare system (gula paneler på skärmen):

• Anslut endoskopet till relevant Kolibri port med 
BNC-kabeln eller S-videokabel. 
- BNC-kabel: Anslut till porten ”Real Time Video In” a. 
- S-videokabel: Anslut till s. (S-video-kabeln ansluts till 

den adapterkabel som är ansluten till denna port.)
• Konfigurera bildinställningarna i Tools > Live Video för 

att visa endoskopsignalen.

ANSLUTNING TILL VECTORVISION2

• Anslut endoskopet till porten VectorVision² ”Real Time 
Video” a med BNC-kabeln.

• Konfigurera bildinställningarna i Tools > Live Video 
för att visa endoskopsignalen.
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ANSLUTNING TILL VECTORVISION COMPACT

• Anslut endoskopet till porten VectorVision compact 
”Real Time Video” a med BNC-kabeln.

• Konfigurera bildinställningarna i Tools > Live Video 
för att visa endoskopsignalen.

a
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UPPSTÄLLNING I OPERATIONSSALEN
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x

FÄSTA PANNBANDSREFERENS

Om du använder referenspannband med 
referensanordning för pannband:

• Fäst referenspannbandet på patientens huvud.
• Sätt fast markeringssfärerna för engångsbruk 

på Referensanordning för pannband. 
• Sätt fast anordningen på pannbandets anslutningsplatta. 

OBS: Kontrollera att referenspannbandet sitter fast 
ordentligt så att det inte glider. 

MONTERA REFERENSSATS FÖR SKALLE

Om du använder referenssats för skalle:

• Montera fixeringsmuttern a på röret d. 
• Fäst justeringsmuttern s på referensbasen för skalle g.
• Fäst referensanordningens ytanslutning f 

på referensbasen för skalle g. 
• Gör ett snitt enligt sedvanlig rutin.
• Fäst röret d i referensbasen för skalle g.
• Fäst referensbasen för skalle g på skallen. 
• För in röret d i snittet.

SÄKRA REFERENSANORDNINGEN FÖR SKALLE

• Öppna fixeringsmuttern. 
• Förborra genom röret med medföljande borr.
• För in den självborrande skruven genom röret.
• Använd den medföljande skruvmejseln för att skruva 

i de självborrande skruvarna i benet. Använd endast 
minimal kraft nedåt med skruvmejseln.

• Dra åt fixeringsmuttern för att säkra basen.

OBS: De självborrande skruvarna (för engångsbruk) 
tillhandahålls osterila. De måste steriliseras innan 
användning. 

FÄSTA REFERENSANORDNINGEN FÖR SKALLE

• Sätt fast markeringssfärerna för engångsbruk 
på referensanordningen för skalle.

• Fäst referensanordningen för skalle på referensbasen 
för skalle. 

• Dra åt alla skruvarna ordentligt. (Öppna fixeringsmuttern 
innan du tar bort skruv och referenssats för skalle.)

OBS: Justera inte referenssatsen för skalle under 
ingreppet. Detta kan resultera i inexakt navigering och 
svåra patientskador.

f

s

d

a

g



TILLVERKARINFORMATION:

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

Europa, Afrika, Asien, Australien: +49 89 99 15 68 44
USA och Kanada: +1 800 597 5911
Japan: +81 3 3769 6900
Latinamerika: +55 11 33 55 33 70
Frankrike: +33-800-67-60-30

E-post: support@brainlab.com

COPYRIGHT:

Denna handbok innehåller patentskyddad 
information skyddad av upphovsrättslagen. 
Ingen del av denna guide får reproduceras 
eller översättas utan uttryckligt skriftligt 
tillstånd från Brainlab. 

Dokumentrevision: 1.0

Artikelnummer: 60903-70SV

ANSVAR:

Denna guide kan komma att förändras utan 
vidare avisering och utgör inga förpliktelser 
för BranLAB. 

För ytterligare information, var vänlig se 
avsnittet ”Ansvarsbegränsning” i Brainlabs 
Standardvillkor och Försäljningsvillkor.

PLACERA SYSTEMET

Placera systemet så att:

• Kirurgen lätt kan se skärmen.
• Kameran är 120-180 centimeter från patientens huvud.
• Referensanordningen är synlig för bägge kameralinserna.

OBS: Kameran måste ha en oförhindrad vy över 
referensanordningen och instrumenten. 

STARTA MJUKVARAN

• Starta mjukvaran och tryck på Navigation i dialogrutan 
Select to Begin för att starta navigeringen. (Som ett 
alternativ kan du välja Data Transfer för att läsa in 
exempelvis DICOM-data eller Planning för att planera 
patientdata på ett Kolibri-system). 

• I de dialogrutor som följer väljer du patientdatakälla och, 
om det är relevant, en video-ut (endast på Kolibri-system). 

OBS: Vilka startalternativ och arbetsflöde som är 
tillgängliga beror på systemets konfiguration. 

GRANSKA OCH LÄSA IN PATIENTDATA

• Kontrollera att patientdata är korrekta.
• Tryck på Load Patient. 

KONTROLLERA KAMERANS SYNLIGHET 

Kontrollera instrumentens och referensanordningens 
synlighet:

• Grönt statusfält = anordningen och instrumenten är 
synliga.

• Gröna markörer = standardpekare eller Softouch.
• Vita markörer = okalibrerade instrument, 

referenzanordning före patientregistrering.
• Röda markörer = anordningen efter patientregistrering.
• Gråa markörer/cirklar = oidentifierat instrument.

OBS: Registrering kan nu genomföras.
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REGISTRERING VIA YTMATCHNING
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x

STEG 1

• För att aktivera registrering väljer du Surface Matching 
Registration (som är åtkomlig via knappen Register). 

• Kontrollera att referensanordningen är synlig i båda 
kameralinserna, vilket anges med tre vita markörer 
i kamerans display. 

STEG 2a (Z-TOUCH-ALTERNATIVET)

• Ställ strömbrytaren (på baksidan av z-touch) 
i positionen ON. 

• För att aktivera den synliga strålen trycker du och håller 
ned laserstrålens strömbrytare halvvägs. 

• För att aktivera både den infraröda och den synliga 
strålen trycker du och håller ned strömbrytaren hela 
vägen. 

OBS: Felaktig hantering av z-touch-lasern är farlig för 
patienter och klinikens personal.

STEG 2b (SOFTOUCH-ALTERNATIVET)

• Tryck på on/off-brytaren (se pilen) för att aktivera. Den 
gröna lysdioden blinkar tre gånger för att visa att den är 
aktiverad.

OBS: Om Softouch inte används på tre minuter 
stängs den av automatiskt. 

OBS: Under punktregistreringen måste du se till att 
vidröra patienten så försiktigt som möjligt med spetsen 
på Softouch för att undvika att huden flyttas. 

STEG 3

• Tryck på z-touch eller Softouch i dialogrutan Patient 
Registration för att aktivera önskad metod.

OBS: Om Softouch befinner sig i kamerans synfält 
aktiverar mjukvaran automatiskt registrering med 
Softouch. För att aktivera registrering med z-touch 
igen trycker du på knappen z-touch i dialogrutan. 
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STEG 4

Registrera i beniga delar på båda sidorna av ansiktet. 

• z-touch: För långsamt z-touch-lasern med knappen 
helt intryckt över intresseområdet på patienten. 

• Softouch: Peka försiktigt på patienten med 
Softouch-spetsen och håll instrumentet stilla för att 
registrera varje punkt. Lyckad registrering bekräftas 
med ett ljudsignal. 

OBS: Scanna bara områden som finns i patientens 
bildset. Var noga med att få med hela näsan. 

STEG 6 (VALFRITT)

Tryck på denna knapp i sagittal vy för att visa 
en tillförlitlighetskarta (färgkodad), baserad 
på fördelningen av registrerade punkter och deras 
beräknade avstånd till hudytan. 

• Håll pekaren mot skallen för att visa 
noggrannhetsavvikelser (grön = hög tillförlitlighet, 
gul = medelhög tillförlitlighet, ofärgad = låg tillförlitlighet). 

• Tryck på Modify för att registrera fler punkter om det 
behövs, eller gör om registreringen av ytmatchningen. 

STEG 5 

Systemet rapporterar nu den beräknade 
registreringsprecisionen.

• Håll pekaren mot minst tre anatomiska riktmärken och 
kontrollera att pekarens position i bildvyerna motsvarar 
den faktiska punkten på patientens anatomi.

• Rör vid huden med pekaren. Mjukvaran visar avståndet 
från pekarens spets till hudytan.

• Tryck på Accept om noggrannheten är tillfredsställande. 
Fortsätt i annat fall med nästa steg. 
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KALIBRERING AV INSTRUMENT
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x

STEG 1

• Sätt fast markeringssfärerna för engångsbruk ordentligt 
på instrumentets adapter. 

• Montera instrumentadaptern på det instrument som ska 
kalibreras. För bästa noggrannhet ska anordningens 
längsta arm placeras längs instrumentaxeln. 

OBS: Instrumentadaptern måste sitta ordentligt fast 
i instrumentet för att undvika alla rörelser. 

STEG 2

• Sätt fast markeringsfärerna för engångsbruk ordentligt 
på instrumentkalibreringsmatrixen Instrument 
Calibration Matrix (ICM4). 

• Aktivera kalibreringsproceduren genom att hålla ICM4 
och det utvalda instrumentet tillsammans i kamerans 
synfält. Båda måste vara synliga för kameran under 
kalibreringen.

OBS: ICM4 måste steriliseras före användning.

STEG 3

Om en föregående kalibrering är tillgänglig för den valda 
adaptern: 

• Tryck på Restore för att använda föregående kalibrering 
(endast om instrumentet eller instrumentadaptern inte 
har ändrats). 

• Tryck på Calibrate för att utföra en ny kalibrering 
(om du använder ett annat instrument eller om 
instrumentadapterns position har förändrats).

OBS: Var noga med att verifiera den återställda 
kalibreringen.

STEG 4

Följande kalibreringsmetoder är tillgängliga:

• Pivot points: För kalibrering av instrumentspetsar 
(förvalt alternativ).

• Holes: För kalibrering av spetsen och instrumentets 
bana med en trubbig eller böjd spets.

• Notches: För kalibrering av instrument oavsett diameter.

OBS: Tryck på knappen till vänster nedtill i dialogrutan 
för att läsa in ett förkalibrerat instrument (om det finns 
något). 
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STEG 5a 

Kalibrering av vridpunkter: Bästa metoden för instrument 
med vass spets. 

• Håll instrumentets spets mot en vridpunkt. 
• Vrid instrumentet en aning. Se till att instrumentets spets 

inte glider ifrån vridpunkten.

OBS: Denna metod kan inte användas för att kalibrera 
ett böjt instruments bana. 

STEG 5b 

Kalibrering av mottagare (hål): Bästa metoden för instrument 
med fast diameter. 

• Sätt instrumentets spets i det minsta möjliga hålet. 
Se till att instrumentets spets vidrör hålets botten.

• Tryck på motsvarande hål på skärmen.
• Håll instrumentet stilla. Håll kvar instrumentets spets 

helt i kalibreringshålet under hela denna procedur.

STEG 5c 

Kalibrering av V-insats (skåra): Bästa metoden för mycket 
långa instrument.

• Kalibrera först spetsen med en vridpunkt.
• Lägg sedan instrumentskaftet längs V-insatsen och håll 

instrumentet stilla. 

STEG 6

Kontrollera kalibreringen:

• Instrumentets spets: Vrid verktyget i vridpunkten. 
• Instrumentets bana: Tryck på Show Trajectory och 

rotera verktyget i skåran. 

OBS: Om hålkalibrering genomförts, kan spets och 
bana verifieras samtidigt genom att rotera 
instrumentets spets i hålet.
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KONFIGURERA VYER
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x

KONFIGURERA ENSKILDA VYER

Tryck på ikonen Ögat i valfri vy för att definiera inställningarna 
för denna vy. På fliksidan som öppnas väljer du:

• 2D Views: Definiera en 2D-orientering (t.ex. axiell).
• 3D Views: Definiera en 3D-orientering (t.ex. en 

kubformad utskärning).
• Other Views: Definiera exempelvis mikroskopvy.
• Windowing: Justera fönstringsinställningarna för 

bildsetet.
• Composition: Överlagra information från ett bildset på ett 

annat set.
• Threshold: Optimera visningen av ytor i 3D-vyer.

GRANSKA DATA

• Tryck på Freeze i menyfältet för att låsa displayen och 
aktivera nedanstående funktioner:
- Använd pilknapparna högst upp/längst ned i vyn för att 

bläddra genom bildsetet snitt för snitt (eller använd den 
osynliga skjutlisten mellan pilarna).

- Tryck och dra det blå hårkorset för att återcentrera 
bildens data i vyn.

• Tryck på Target i menyfältet för att centrera banans 
målpunkt mitt i vyn. 

KONFIGURERA HUVUDSKÄRMAR

Använd Display-knapparna för att konfigurera tre 
huvudskärmar att växla mellan (endast unlimited). 

• Välj en skärm (I, II eller III). 
• Tryck på Display för att välja en förkonfigurerad 

visningsinställning. 
• Välj en visningsinställning på fliken Presets.
• Välj i bildset i dialogrutan Select Set (om det finns mer 

än ett). 
• Tryck och håll in I, II eller III för att lagra 

visningsinställningen. 

KONFIGURERAD SKÄRM (EXEMPEL) 

Så snart du har valt ett bildset visas den konfigurerade 
huvudskärmen (t.ex. Side-by-Side 6 Windows). 

• För att visa en vy i helskärmsformat trycker du på ikonen 
Förstoringsglaset i relevant vy. 

OBS: Du kan spara de konfigurerade vyerna och 
skärmarna på fliken Custom (som är åtkomlig via 
knappen Display). 
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DISPLAYEN STANDARD 4 WINDOWS

Gör så här för att ändra de axiella, koronara och sagittala 
vyerna till ett annat bildset:

• Tryck på Display.
• Välj Standard 4 Windows.
• Välj ett bildset i dialogrutan Select Set. 
• För att visa en vy i helskärmsformat trycker du på ikonen 

Förstoringsglaset i relevant vy. 

HANTERA DATA I VYER

Tryck på Data i menyfältet för att välja mellan:

• Image Sets: Justera fönstringsinställningarna i bildset.
• Objects: Hantera visningen av planerade objekt i iPlan.
• Composition: Kombinera information från ett bildset 

med ett annat set (visa i samtliga vyer).
• Trajectories: Hantera banor som planerats i iPlan, 

eller skapa dem intraoperativt.
• Points: Hantera punkter som planerats i iPlan, 

eller skapa dem intraoperativt.



OBS: Denna guide ersätter inte användarguiderna.

ÖVERBLICK ÖVER NAVIGERING
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x

EFTER GODKÄND REGISTRERING

• Ta försiktigt bort den osteriliserade referensanordningen.
• Täck över patienten och sätt fast en steriliserad 

referensanordning. 
• Klä och tejpa runt Mayfield referensanordningens 

anslutning. 

OBS: Ändra inte läget för referenspannbandet 
eller referensbas för skalle när du fäster den sterila 
referensanordningen. Detta kan resultera i inexakt 
navigering och svåra patientskador.

NAVIGERINGSALTERNATIV

Tryck på Tools i menyfältet för att välja mellan:

• Instrument: Välj förkalibrerade verktyg och adaptrar för 
verktyg som kräver kalibrering.

• Microscope: Aktivera navigering med mikroskop.
• Ultrasound: Starta navigering med ultraljud.
• Live Video: Aktivera videomatning i realtid.
• Measurement: Visa en skala eller avstånd 

i navigeringsvyn.

VÄLJ INSTRUMENT 

• Tryck på Instruments i dialogrutan Tools för att öppna 
dialogrutan Tools > Instruments. 

• Tryck på Additional Instruments för att kalibrera 
instrument:
- Välj en verktygsadapter eller förkalibrerat verktyg.
- Kalibrera verktyget eller kontrollera ett förkalibrerat 

verktyg.

DEFINIERA INSTRUMENTINSTÄLLNINGARNA

• Tryck på Instruments i dialogrutan Tools för att öppna 
dialogrutan Tools > Instruments. 

• Tryck på Settings:
- Välj Pivoting Detection för att aktivera automatisk 

aktivering av instrumentkalibrering.
- Aktivera/inaktivera 3-D Tools för att växla mellan 

visning av instrument i 3D och 2D.
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KONFIGURERA VIDEO I REALTID

Tryck på Live Video i dialogrutan Tools för att öppna 
fliksidorna, där du kan konfigurera inställningar för en 
endoskopvideoanslutning. 

• Välj typ av signal på fliken Video Source. 
• Öppna fliken Image Settings och justera 

inställningarna för bildvyn (t.ex. ljusstyrka, kontrast). 
• Tryck på Accept för att bekräfta inställningarna. 
• Välj Live Video på fliken Other Views (via ikonen Ögat) 

för att visa videovyn i realtid.

MÄTNING AV AVSTÅND (TILL MÅLET)

• Tryck på Measurement i dialogrutan Tools för att 
öppna dialogrutan Tools Measurement. 

• Tryck på Display Distances. 
• Håll pekarens spets mot en vald punkt på patienten. 

Mjukvaran visar avståndet från den valda punkten till 
det planerade målet i vanliga 2D-vyer. 

MÄTA AVSTÅND (MELLAN PUNKTER)

• Tryck på Measurement i dialogrutan Tools för att öppna 
dialogrutan Tools Measurement. 

• Tryck på Display Distances. 
• Håll pekarens spets mot den första mätpunkten. 
• Tryck på Freeze i menyfältet. 
• Flytta pekarens spets till den andra mätpunkten. 

Mjukvaran visar avståndet mellan punkterna i vanliga 
2D-vyer. 

STÄLLA IN VERKTYGSSPETSENS FÖRSKJUTNING

Denna funktion används för att virtuellt förlänga eller 
förkorta en navigerad instrumentspets. 

• Tryck på Offset i menyfältet för att öppna dialogrutan 
Tool Tip Offset. 

• Definiera värdet för förskjutning av verktygsspetsen 
i millimeter. 

• På navigeringsskärmen:
- Den röda linjen och hårkorset representerar förskjutningen.
- Den gröna linjen och hårkorset representerar det faktiska 

instrumentet.



OBS: Denna guide ersätter inte användarguiderna.

NAVIGERING MED ERASER
Version av mjukvara: ENT essential & unlimited 1.x

OM ERASER

Med Eraser funktionen kan du spåra kirurgiskt borttagna 
vävnadsvolymer i patientens anatomi och sedan visa den 
spårade överlagrade informationen i patientbildvyerna. 

Använd följande instrument med Erase:

• Pekare med flera spetsar med raka eller böjda 
Eraser-pekarspetsar (se vänster bild) eller

•Pekare från Brainlab.

KALIBRERA OCH VERIFIERA VERKTYG

• Aktivera kalibrering genom att hålla ICM4 och 
Eraser-instrumentet tillsammans i kamerans synfält.

• För att läsa in en förkalibrering trycker du på Eraser 
i dialogen Instrument Calibration.

• Verifiera kalibreringen.

AKTIVERA ERASER-SESSION

• Placera instrumentspetsen på startpunkten på patienten.
• Tryck på Eraser i menyfältet för att aktivera sessionen.
• För sakta instrumentet över patienten för att markera 

det område där vävnad avlägsnats. 
• Tryck på Eraser igen för att avsluta sessionen. 

OBS: Du kan utföra flera Eraser-sessioner. 
Alla markerade (överlagrade områden) kommer 
att resultera i ett sammansatt Eraser-objekt. 

MODIFIERA ERASEROBJEKT 

Dialogen Eraser Changes öppnas nu för att visa 
resulterande Eraser-objekt. Om så behövs kan 
du modifiera det överlagrade objektet.

• Använd färgpaletten för att välja en ny färg för objektet. 
• Använd skjutlisten Opacity för att justera 

objekttransparensen. 
• För att ta bort alla överlagrade objekt, tryck på Delete All 

eller Reject för att ta bort den senaste modifieringen. 
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