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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Brainlab Support

Als u de informatie die u nodig heeft, niet in deze handleiding kunt vinden, neem dan contact op
met Brainlab Support:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Cen-
traal- en Zuid-Amerika

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

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.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 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

DePuy Synthes Support

Als het systeem werd gedistribueerd door DePuy Synthes, kunt u contact opnemen met Biosense
Webster support:

Regio Telefoon

Verenigde Staten, Canada, Centraal- en Zuid-Amerika Tel: +1 (866) 473 7823

Europa, Midden-Oosten, Afrika Tel: +32 2 746 34 63

Azië, Australië Tel: +65 6827 6154

Verwachte levensduur

Software-updates en support op locatie worden geboden voor acht jaar service voor dit product.

Feedback

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

ALGEMENE INFORMATIE
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Fabrikant

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

Contactgegevens
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1.2 Juridische informatie

Auteursrecht

Deze handleiding bevat informatie die door auteursrecht wordt beschermd. Niets uit deze
handleiding mag worden verveelvoudigd of vertaald zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Brainlab.

Brainlab handelsmerken

Brainlab® 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.

Patentinformatie

Dit product is mogelijk gedekt door een of meerdere patenten of uitstaande patentaanvragen. Zie
https://www.brainlab.com/patent/ voor meer informatie.

Geïntegreerde software van derden

• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Deze software bevat de OpenJPEG-bibliotheek. Zie http://www.openjpeg.org voor een

volledige beschrijving van auteursrechten, vrijwaringen en licenties.
• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op Xerces C++ 3.1.1, ontwikkeld door de Apache

Software Foundation. Zie http://xerces.apache.org/ voor een volledige beschrijving van
auteursrechten, vrijwaringen en licenties.

• Dit product omvat libtiff 4.0.4beta. Zie http://www.simplesystems.org/libtiff voor een volledige
beschrijving van auteursrechten, vrijwaringen en licenties.

CE-markering

• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essenti-
ele vereisten van de richtlijn Medische hulpmiddelen (MDD).

• Conform de MDD, Richtlijn 93/42/EEG van de Raad, is de classificatie van
het Brainlab-product gedefinieerd in de betreffende Softwarehandleiding.

OPMERKING. De geldigheid van het CE-keurmerk kan alleen worden bevestigd voor producten
die zijn vervaardigd door Brainlab.
 

Afvalverwerkingsrichtlijnen

Verwerk elektrische en elektronische apparatuur volgens de wettelijke regelgeving.
Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA (Afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur) gaat u naar: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability
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Verkoop in de VS

De federale wetgeving van de VS beperkt de verkoop van dit hulpmiddel tot door of in
opdracht van een arts.

Juridische informatie
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Het geeft
veiligheidskritische informatie aangaande mogelijke letsels, de dood of elk ander ernstig
gevolg verbonden aan het foutieve gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie aangaande de
mogelijkheid van een probleem met het instrument. Deze problemen omvatten storingen,
instrumentenfouten, instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden vermeld in een cursief lettertype en bevatten aanvullende
nuttige tips.
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1.4 Beoogd gebruik

Indicaties voor gebruik

Fluoro Express is bedoeld als pre- en intraoperatief beeldgestuurd lokalisatiesysteem voor
minimaal-invasieve chirurgie. Het koppelt een vrije hand-sonde, gevolgd door een passief
markersensorsysteem, aan een virtueel computerbeeldvlak op de pre- of intraoperatieve
beeldgegevens van de patiënt die door een Brainlab navigatiewerkstation worden verwerkt.
Het systeem is geïndiceerd voor alle medische aandoeningen waarbij het gebruik van
stereotactische chirurgie wordt overwogen en waarbij kan worden gerefereerd aan een rigide
anatomische structuur, zoals de schedel, een pijpbeen, het bekken, de calcaneus en talus of
wervels, op basis van een anatomiemodel, gemaakt aan de hand van fluoroscopie.
Voorbeelden van prodecures omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
• Spinale procedures en spinale implantatieprocedures, zoals de plaatsing van

pedikelschroeven.
• Behandeling van bekken- en acetabulumfracturen, zoals het plaatsen van een schroef of

iliosacrale schroeffixatie.
• Fractuurbehandelingsprocedures, zoals het intramedullair plaatsen van nagels, platen of

schroeven, of externe fixatieprocedures in de pijpbenen.

Beoogde gebruiker

De beoogde gebruikers van Fluoro Express zijn chirurgen en medische professionals.

Patiëntgroepering

Alle patiënten in alle leeftijden waarbij kan worden gerefereerd aan een rigide anatomische
structuur. Bij kinderen met een open epifysaire schijf mag deze structuur niet worden beschadigd
om een negatief effect op de groei te voorkomen.

Plaats van gebruik

De applicatie is bedoeld voor gebruik in de operatiekamer.

Plausibiliteitsbeoordeling

Controleer voorafgaand aan de behandeling van de patiënt de plausibiliteit van alle
informatie die in het systeem wordt ingevoerd en die uit het systeem komt.

Beoogd gebruik
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1.5 Compatibiliteit

Compatibele medische hulpmiddelen van Brainlab

Fluoro Express is compatibel met:
• Instrumentadapter voor chirurgisch motorsysteem (41840)
• Aanvullend pakket, wervelkolom, voor osteotomie (B23503)
• Reflecterende wegwerpmarkeerbollen (99100)
• Aanvullend pakket, wervelkolom, voor boren (B23510)
• Registratiekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen (55720)
• Registratiekit Fluoro voor 2D C-bogen (55705)
• StarLock adapterbasis voor alle komimpactoren (55083)
• Matrix voor instrumentkalibratie (41874)
• Referentieframe, X-Press, Y-vormig (52411)
• Botfixateur 1-pin X-Press S (52421), M (52422) of L (52423)
• Botfixateur 2-pin X-Press (52420)
• Botfixateur 2-pin, Flip-Flop, X-Press (52429)
• Verlengde pointer met scherpe punt voor wervelkolom/trauma/heup (53103)
• Wervelkolom-referentieklem, radiolucent (55756)
• Wervelkolom-referentie X-klem, maat S (55751) of L (55752)
• Aanvullend pakket, wervelkolom, voor open chirurgie (priemen en sondes) (B23509)
• Aanvullend pakket, wervelkolom, voor anterieure/laterale/schuine referentie (55070)
• Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D(55741)

OPMERKING. Aanvullende medische hulpmiddelen van Brainlab kunnen na publicatie van deze
gebruikershandleiding nog beschikbaar worden. Neem contact op met Brainlab Support voor
vragen betreffende de compatibiliteit van hulpmiddelen van Brainlab.
 

Compatibele medische instrumenten niet van Brainlab

Medisch instrument Model/Fabrikant

Voorgekalibreerde instrumenten van derden en instru-
menten met voorgekalibreerde as

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Transparante steriele afdekdoeken voor de C-boog Vermeld in de Instrumentenhandlei-
ding

C-bogen

OverigGetapte 3,0 mm K-draden (voor fixatie van MIRA-Y 3
mm)

Powerboor

Gebruik voor Fluoro Express uitsluitend instrumenten en reserveonderdelen die door
Brainlab worden aangegeven. Het gebruik van niet-toegestane instrumenten/
reserveonderdelen kan een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de
medische apparatuur en de veiligheid van de patiënt, de gebruiker en/of de omgeving in
gevaar brengen.

Gebruik van combinaties van medische hulpmiddelen die niet zijn goedgekeurd door
Brainlab kunnen een nadelige invloed hebben op de veiligheid en/of de effectiviteit van dit
medische apparaat en de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in gevaar
brengen.
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Fluoro-registratiekits mogen uitsluitend worden gebruikt met door Brainlab goedgekeurde
C-bogen. Wanneer u van plan bent C-bogen te gebruiken die nog niet voor uw systeem zijn
geconfigureerd, dient u contact op te nemen met support. Brainlab is niet verantwoordelijk
voor het geval er een niet-goedgekeurde C-boog wordt gebruikt.

Een voorgekalibreerd instrument kan alleen voor navigatie worden gebruikt als het door
Brainlab support is geactiveerd.

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen medische software van Brainlab, aangeduid door Brainlab, mag worden geïnstalleerd op
en gebruikt met het systeem. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Compatibele software van andere fabrikanten

Fluoro Express is compatibel met de besturingssystemen Windows 7 en Windows 8.

Op Fluoro Express mag alleen software van andere fabrikanten worden geïnstalleerd en
gebruikt die door Brainlab is gespecificeerd. Installeer geen software van derden.

Compatibiliteit

12 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



1.6 Systeemconfiguratie

Driver-updates

Installeer geen driver-updates.

Updates voor Windows

Pas Microsoft-updates toe wanneer deze beschikbaar komen en configuur de updates als volgt:
• Installeer uitsluitend essentiële updates voor het Microsoft-besturingssysteem en

beveiligingsupdates.
• Installeer geen updates tijdens de behandeling van een patiënt.
• Deactivateer pop-upberichten.

Brainlab raadt ook aan:
• Het downloaden en installeren van updates uit te voeren tijdens het afsluiten van het systeem.
• Het systeem na het installeren van een update te testen in aanwezigheid van een chirurg/arts.

Installatie van antivirussoftware

Brainlab raadt aan om het systeem te beschermen met de allernieuwste antivirus-software. Na
het installeren van antivirussoftware moeten de systeemprestaties echter worden gecontroleerd
door Brainlab Support.

Voer geen downloads, installaties of herstarten van antivirus- of Windows-updates uit
tijdens het behandelen van een patiënt.

De antivirusscanner moet zodanig worden geconfigureerd dat er tijdens de behandeling
van een patiënt geen volledige scans worden gestart.

Configuratie antivirussoftware

• Een bij openen/realtime-scan en een op aanvraag/geplande scan activeren:
- Een bij openen/realtime-scan kan permanent worden geactiveerd.
- Aangevraagde/geplande scans mogen niet worden geactiveerd tijdens de behandeling van

de patiënt (het wordt aanbevolen om volledig scans in te plannen wanneer het systeem
wordt afgesloten).

• Andere antivirussoftwarefuncties (bijv. e-mailscanners, extra firewall) moeten worden
uitgeschakeld.

• De volgende mappen mogen niet worden gewijzigd door de antivirussoftware:
- C:\Brainlab, D:\Brainlab en F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData en F:\PatientData

• Installeer geen updates tijdens de behandeling van een patiënt.
• Deactivateer pop-upberichten.

De antivirusscanner mag geen wijzigingen aanbrengen in de Brainlab-directories.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.7 Training en documentatie

Brainlab-training

Alvorens het systeem te gebruiken, dienen alle gebruikers deel te nemen aan een verplicht
trainingsprogramma van een door Brainlab erkende vertegenwoordiger, om veilig en correct
gebruik te waarborgen.

Toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor chirurgische procedures waarbij computergestuurde
navigatie van essentieel belang is, moet u een voldoende aantal volledige procedures hebben
uitgevoerd in aanwezigheid van een Brainlab-vertegenwoordiger.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem dient uitsluitend ter ondersteuning van de chirurg en is tijdens gebruik geen
vervanging voor de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg. De gebruiker moet
altijd kunnen verdergaan zonder de ondersteuning van het systeem.

Beoogd publiek

Deze gebruikershandleiding is bedoeld voor alle leden van het klinische team dat de Fluoro
Express-software of aanverwante apparatuur gebruikt.

Gebruikershandleidingen lezen

Gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische apparatuur en chirurgische
navigatiesoftware die uiterst voorzichtig moeten worden gebruikt. Het is belangrijk dat alle
gebruikers van het systeem, instrumenten en software:
• deze gebruikershandleidingen zorgvuldig doorlezen voordat zij de apparatuur gebruiken
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

• Beschrijving opstelling van het systeem in de ok
• Gedetailleerde software-instructies

Hardwarehandleidingen Gedetailleerde informatie over radiotherapie en chirurgische hard-
ware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumenten

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies over het gebruik van het instrument

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Details over reinigen, ontsmetten en steriliseren van de instrumen-
ten

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, inclusief
specificaties en complianties

OPMERKING. Beschikbare gebruikershandleidingen variëren afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt betreffende de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, neem
dan contact op met Brainlab Support.
 

Training en documentatie
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2 SYSTEEMOVERZICHT
2.1 Systeemworkflow

Workflow

Stap

1. Systeem opstellen, applicatie starten en C-boog aansluiten.

2. Patiënt afdekken, incisie maken en botoppervlak prepareren.

3. C-boog en procedure selecteren.

4. Instrumenten en implantaten selecteren en kalibratie uitvoeren.
OPMERKING. Deze stap kan op elk gewenst moment tijdens de procedure worden uitge-
voerd.
 

5. Referentieframe(s) aanbrengen.

6. Fluoro-beelden verkrijgen en verifiëren.

7. Procedure navigeren.

OPMERKING. Sommige procedures omvatten niet alle bovengenoemde stappen. Voor
gedetaileerde informatie over elke stap kunt u de instructies in elk hoofdstuk van deze
gebruikershandleiding raadplegen.
 

SYSTEEMOVERZICHT
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2.2 Basisfuncties

Algemene informatie

Fluoro Express is een draadloze plannings- en navigatiesoftware welke door middel van een
touchscreen wordt bediend en is bedoeld voor intraoperatief gebruik tijdens rug- en
traumachirurgie. De software kan uitsluitend op Brainlab-navigatiesystemen worden geïnstalleerd.

Gebruik Fluoro Express uitsluitend voor behandelingen die zijn beschreven in het
hoofdstuk "Beoogd gebruik" in deze gebruikershandleiding.

Draadloze tracking

• Infrarode flitsen van de camera worden door markeerbollen op de instrumenttrackingframes en
het referentieframe gereflecteerd.

• De software gebruikt deze reflecties voor procedurele navigatie, door de 3D-positie van het
instrument ten opzichte van het referentieframe te bereken, zodat de instrumentpositie en
patiëntanatomie tijdens de procedure kunnen worden gevolgd.

Afbeelding 1 

Gebruik van beeldacquisitie

Beeldtype Doel

2D-röntgenbeeld(en) Worden gebruikt voor realtimenavigatie tijdens chirurgische procedures.

Kalibratiebeeld(en) Geven aanvullende informatie aan de software als de beeldacquisitie
mislukt.

Gebruik Fluoro Express niet voor diagnostische beeldvormingsdoeleinden.

Basisfuncties
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2.3 Gebruikersinterface

Overzicht toetsen

De hoofdschermen en dialoogvensters bevatten daarnaast nog andere toetsen, afhankelijk van de
huidige stap.
• Blauw/groen kader betekent dat de toets beschikbaar is.
• Geel kader betekent dat de toets op dat moment geselecteerd is.
• Grijs kader betekent dat de toets is uitgeschakeld.

Algemene toetsen

②

④ ③

①

Afbeelding 2 

Nr. Functie

① Huidige sectie

② Volgende sectie

③ Hiermee wordt de volgende stap geopend

④ Hiermee keert u terug naar de vorige stap

Toets Functie

Verlaat de huidige stap zonder uw instellingen op te slaan. 

Verlaat een dialoogvenster en brengt u terug naar het vorige dialoogvenster of
hoofdscherm. 

Toetsen toolbalk

Toets Naam Functie

Start Hiermee keert u terug naar Content Manager.

Systeeminstellingen Hiermee wordt het menu System geopend voor het con-
figureren van de systeeminstellingen.

Voorgekalibreerde
instrumenten

Hiermee wordt de selectie en validatie/verificatie van
voorgekalibreerde instrumenten geactiveerd.

SYSTEEMOVERZICHT

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 17



Toets Naam Functie

Instrumentweergave Schakelt tussen een vast 3D- of omkaderd 2D-scherm.

Helderheid/contrast
video

Hiermee wordt de helderheid en het contrast van de vi-
deo voor de C-boog geregeld (alleen beschikbaar voor
analode C-boog).

Beelden wisselen Hiermee kan de volgorde van de beeldweergave in de
panelen worden gewisseld.

Pan/zoom Hiermee worden de zoom- en panfuncties ingeschakeld.

Omkeren/draaien Hiermee worden de functies voor omkeren of draaien in-
geschakeld.

Helderheid/contrast Hiermee wordt de helderheid- of contrastaanpassing van
het beeld ingeschakeld.

Screenshot Hiermee wordt een screenshot van het huidige scherm/
dialoogvenster gemaakt.

Gebruikersinterface
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2.4 Camerascherm

Algemene informatie

De cameraweergave geeft u realtime-informatie over de zichtbaarheid en relatieve posities van de
instrumenten en frames ten opzichte van de camera.
• Voor een succesvolle registratie en navigatie moet de camera direct, vrij zicht hebben op de

instrumenten en het referentieframe.
• De cameraweergave verschijnt in een vak rechtsboven in de software. Wanneer u op dit vak

klikt, wordt de weergave vergroot tot volledig scherm.

Onderdelen camerascherm

① ②

③

④

⑤
Afbeelding 3 

Nr. Component Uitleg

① Trackinggang
Toont de afstand van de instrumenten ten opzichte van de camera.
OPMERKING. Voor optimale zichtbaarheid en nauwkeurigheid moe-
ten alle trackingbollen binnen de blauwe gang zijn.
 

② Bedieningsele-
menten camera Bedieningstoetsen voor het positioneren van de camera.

③ Centreertoets ca-
mera

Wordt gebruikt om de camera te centreren.
OPMERKING. Het centreren van de camera duurt maximaal 5 secon-
den. Een tweede klik deactiveert de centreerfunctie.
 

④ Markeerbol/schijf Er worden diverse kleuren getoond, afhankelijk van Various het ge-
bruikte instrument en de mogelijkheid van de camera om dit te volgen.

⑤ Zichtveld van de
camera Toont de positie van de instrumenten ten opzichte van de camera.

OPMERKING. Er verschijnt een bericht als de cameraverbinding verloren is gegaan of als het
signaal van een draadloze cameraverbinding niet sterk genoeg is. Er verschijnt ook een bericht
wanneer de camera in de opwarmmodus staat of wanneer er tegen de camera is gestoten.
 

SYSTEEMOVERZICHT
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Trackingconventies

De camera toont de markeerbollen in diverse kleuren, afhankelijk van de gebruikte instrumenten
en de mogelijkheid van de camera om de bollen goed te volgen.

Kleur Markeerbollen/schijven goed gevolgd op:

Geel Referentieframe

Groen
• Pointers
• Voorgekalibreerde instrumenten

Oranje Gekalibreerde instrumenten

Blauw
• Matrix voor instrumentkalibratie
• Registratiekits

Lichtgroen C-boog

Magenta Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D

Kleur Markeerbollen/schijven niet goed gevolgd

Grijs Zichtbaar voor beide cameralenzen, maar kan niet worden geïdentificeerd.

Grijze sterren Slechts zichtbaar voor een van de twee cameralenzen en kan niet worden geï-
dentificeerd.

Rood Niet zichtbaar voor de camera

Fantoomgeometrieën

De software detecteert instrumenten met vooraf gedefinieerde instrumentgeometrieën. Een
toevallige ordening van bekende instrumenten kan een korte periode een andere bekende
instrumentgeometrie genereren.

Camerascherm
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2.5 Beste praktijken voor softwarenauwkeurigheid

Markeerbollen

Om navigatietracking te kunnen inschakelen, moeten reflecterende wegwerpmarkeerbollen op
de pennen van de referentie- en trackingframes worden geschroefd.

Controleer vóór gebruik of de oppervlakken van alle markeerbollen in goede staat
verkeren. Zorg dat het reflecterende oppervlak niet loslaat zodat de hoogste precisie kan
worden gegarandeerd.

Voor een nauwkeurige navigatie moeten de cameralenzen te allen tijde een direct, vrij zicht
hebben op de instrumentmarkeerbollen.

Voor een nauwkeurige navigatie moeten de cameralenzen te allen tijde een direct, vrij zicht
hebben op de instrumentmarkeerbollen.

Als een referentieframe niet kan worden gedetecteerd door de camera, moet u controleren
of de markeerbollen schoon, droog en onbeschadigd zijn en of het referentieframe niet
verbogen is.

Frames

Als een trackingframe beweegt of instabiel wordt, moet u de instrumentnauwkeurigheid
controleren en indien nodig, het frame opnieuw bevestigen.

Controleer of de relevante referentieframes voor elke procedure stevig aangebracht zijn op
het juiste botsegment en te allen tijde zichtbaar zijn voor de camera.

Elke beweging van het referentieframe ten opzichte van de behandelde structuur heeft een
negatief effect op de navigatie en kan leiden tot een onnauwkeurige weergave en risico’s
voor de patiënt.

Gebruik geen adapter met dezelfde geometrie op meer dan één instrument tegelijkertijd.
Doet u dit wel, dan zal het systeem het instrument niet kunnen identificeren.

Genavigeerde instrumenten hebben verschillende prioriteiten toegewezen gekregen.
Wanneer er verschillende genavigeerde instrumenten aanwezig zijn in het zichtveld van de
camera, zal de informatie die in de navigatieweergaven wordt getoond afhankelijk zijn van
het zichtbare instrument met de hoogste prioriteit.

Instrumentkalibratie

• Voorgekalibreerde instrumenten moeten vóór elk nieuw gebruik worden gevalideerd.
• Als een instrument niet is voorgekalibreerd, moet dit voor ieder gebruik worden gekalibreerd en

gecontroleerd.

Nauwkeurigheidscontroles tijdens navigatie

Zorg tijdens planning en navigatie voor voldoende nauwkeurigheid voor elke stap (bijv. plaatsing
van schroeven), inclusief de verwachte relatieve anatomische beweging die wordt veroorzaakt
door de toegepaste kracht. Methoden om de nauwkeurigheid te controleren zijn onder andere:
• Fluoroscopie: vergelijk de locatie van het instrument in het röntgenbeeld met de weergave in

de software.
• Verificatie van oriëntatiepunten: Houd de pointerpunt op bekende anatomische oriëntatiepunten

op de botstructuur of op delen van het referentieframe die zichtbaar zijn in het fluorobeeld. Als
de verwachte relatieve beweging de nauwkeurigheidsvereisten overschrijdt, zet het

SYSTEEMOVERZICHT

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 21



referentieframe dan opnieuw vast op een betere positie en voer vervolgens opnieuw een
registratie en verificatie uit.

Beste praktijken voor softwarenauwkeurigheid
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2.6 Instrumenten gebruikt met software

Gedetailleerde informatie

Raadpleeg uw Instrumentenhandleiding voor gedetailleerde informatie over de montage en het
gebruik van de instrumenten die noodzakelijk zijn voor deze software.

Registratiekits

De registratiekit voor 2D C-bogen (55705) en de registratiekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-
bogen (55720) worden bevestigd op C-bogen en worden gebruikt voor het verkrijgen van 2D-
röntgenbeelden.
Controleer voor gebruik van de registratiekits voor beeldacquisitie altijd dat:
• De registratiekit is voorzien van nieuwe, steriele reflecterende wegwerpmarkeerbollen en dat

zij goed vastzitten.
• De registratiekit wordt bevestigd aan de betreffende C-boog en wordt, indien nodig, afgedekt

met een compatibele doek.
- De registratiekit voor 2D C-bogen kan zowel steriel als afgedekt worden gebruikt.
- De registratiekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen moet worden afgedekt.

Registratiekit voor 2D C-bogen Registratiekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen

① ②

③

①

②

③

① Registratiekit ① Registratiekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-bo-
gen (55715)

② Stelknop ② Reflecterende schijven voor Fluoro regi-
stratiekit (21 stuks) (55775)

③ Verwijderbare kalibratieplaat ③ Upgradekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-boog
(55715-20)

OPMERKING. Gebruik registratiekits uitsluitend in combinatie met C-bogen die door Brainlab zijn
goedgekeurd. Raadpleeg de instrumentenhandleiding voor gedetailleerde instructies over het
gebruik van C-bogen en afdekdoeken.
 

De balans van de C-boog kan worden beïnvloed door het bevestigen van een Fluoro
registratiekit. Zorg dat de C-boog in een stabiele positie staat wanneer een registratiekit
wordt bevestigd.

SYSTEEMOVERZICHT
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Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D

Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D (55741) is een mobiele registratietool, gebruikt
voor het verkrijgen van 2D-röntgenbeelden. De tool wordt niet op de C-boog bevestigd en moet
tijdens de beeldacquisitie door de chirurg worden vastgehouden.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Afbeelding 4 

Nr. Component

① Elastieken (2 stuks) voor Fluoro 2D registratie (55746)

② Plastic aansluitpunt

③ Draagbare registratieapparaat fluoro-2D kop

④ Stoppers

⑤ Reflecterende wegwerpmarkeerbollen (41774)

⑥ Handgreep voor registratieapparaat Fluoro 2D (55472)

⑦ Bevestigingsklemmen

⑧

Correctieplaat voor draagbaar registratieapparaat fluoro-2D (9 inch of 12 inch
beeldversterker) (55744, 55745)
OPMERKING. Het registratieapparaat kan niet worden gebruikt voor registratie met
een 6 inch beeldversterker.
 

⑨ Wegwerpkleefplakker (50 stuks) voor Fluoro 2D registratie (55746)

OPMERKING. Bij gebruik van een C-boog in combinatie met een conventionele beeldversterker
moet de correctieplaat voor draagbaar registratieapparaat fluoro-2D (9 inch of 12 inch
beeldversterker) op de C-boog worden bevestigd.
 

Correctieplaten zijn niet bedoeld voor gebruik met flat panel-C-bogen.

Instrumenten gebruikt met software
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Frames

Frames zorgen ervoor dat het systeem de locatie en beweging van het bot tijdens de procedure
kan volgen en dat de instrumenten op de fluoro-beelden kunnen worden genavigeerd.

Afbeelding 5 

Beeld Cameraweergave

Links Optimaal

Rechts Minst effectief

Als de positie van een referentieframe na de beeldacquisitie is aangepast, moeten de
fluoroscopische beelden worden gewist en moeten er nieuwe beelden worden gemaakt.
Doet u dit niet, dan kan de nauwkeurigheid van planning en navigatie niet worden
gegarandeerd.

Als de nauwkeurigheid minder wordt of als een referentieframe opnieuw moet worden
bevestigd, dan moet u de registratie opnieuw uitvoeren voordat u de navigatie kunt starten,
omdat relatieve bewegingen niet door het systeem kunnen worden gecompenseerd of
weergegeven, wat kan leiden tot onnauwkeurige navigatiegegevens en ernstig letsel bij de
patiënt.

Pointers

Fluoro Express ondersteunt de verlengde pointer met scherpe punt voor wervelkolom/
trauma/heup (53103) voor het verifiëren van de verkregen fluoroscopische beelden.

Controleer of de pointer niet is verbogen of beschadigd met behulp van de counterpin in
de sterilisatietray. Het gebruik van beschadigde pointers of instrumenten kan resulteren in
onnauwkeurigheden tijdens de patiëntregistratie en -navigatie, wat ernstig letsel bij de
patiënt kan veroorzaken.

Gebruik uitsluitend de verlengde pointer met scherpe punt voor wervelkolom/trauma/heup
voor alle Fluoro Express-registratie- en navigatiestappen.

Afbeelding 6 
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Matrix voor instrumentkalibratie

De matrix voor instrumentkalibratie (41874) wordt gebruikt om een instrumentas, schachtlengte
en tipdiameter (of breedte voor beitels) van standaardinstrumenten te kalibreren en verifiëren.
Bovendien wordt hij gebrukt om de kalibratienauwkeurigheid van voorgekalibreerde instrumenten
te controleren.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Afbeelding 7 

Nr. Component

① V-inzetstuk

② Referentievlak 2

③ Referentievlak 3

④ Aansluitpunten kalibratie (voorbeelden)

⑤ Referentievlak 1

⑥ Referentievlak 4 (niet zichtbaar in de afbeelding)

⑦ Draaipunten

OPMERKING. De matrix voor instrumentkalibratie heeft vier referentievlakken. Deze kunnen
worden geïdentificeerd door de ingegraveerde nummers.
 

Instrumenten gebruikt met software
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Instrumentadapters

Het systeem moet worden voorzien van een adapter om een instrument te kunnen navigeren.
Adapters worden op instruments bevestigd en worden gevolgd door de camera door middel van
markeerbollen.

① ②

③ ④

Afbeelding 8 

Nr. Benodigde adapters Nodig voor:

①
Instrumentadapterklem (maat S,
M, L, XL) (55101, 55102, 55103,
55104)

Standaardinstrumenten (puntig instrument, schroef,
boor, beitel)

② Instrumentadapter voor chirur-
gisch motorsysteem (41840) Flexibele instrumenten (K-draad, boorbit)

③
Instrumentreferentie-eenheid
met 3 of 4 markeerbollen
(55830-20, 55830-27)

Navigeren van voorgekalibreerde instrumenten (Spine
IGS instrumenten)

④

Instrumentreferentie-eenheid
voor handmatige kalibratie
(maat ML, L) (55830-25,
55830-29)

Navigeren vna instrumenten die zijn gekalibreerd met
de matrix voor instrumentkalibratie (Spine IGS in-
strumenten)

Draai alle instrumentadapterschroeven stevig aan voordat u met de kalibratie begint.

Wijzig de positie van het trackingframe van de instrumentadapter niet tijdens de operatie.
Bewegingen van het frame leiden tot onnauwkeurige instrumenttracking, wat gevaarlijk kan
zijn voor de patiënt.

Als u een instrumentadapter van een gekalibreerd instrument verwijdert voor gebruik op
een ander instrument, moet u een nieuwe kalibratie uitvoeren.
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3 AAN DE SLAG
3.1 Opstelling van de operatiekamer

Algemene informatie

De opstelling in de ok is afhankelijk van de procedure, de indeling van de operatiekamer en welk
navigatiesysteem wordt gebruikt. In alle gevallen moet u erop letten:
• dat de camera en monitor de bewegingen van het ok-team niet hinderen;
• dat de camera een vrij zicht heeft op de referentieframes en de instrumenten.

Raadpleeg de systeemhandleiding voor gedetailleerde informatie over het transport en de
opstelling van het systeem.

Voorbeeldopstellingen in de ok

②

①

⑤④③

Afbeelding 9 

Nr. Beschrijving

① Touchscreen

② Camera

③ Verpleegkundige

④ Chirurg

⑤ C-boog

AAN DE SLAG
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Opstelling van de ok

Stap

1. Positioneer het systeem in de gewenste positie.

2. Positioneer de camera aan het voeten- of hoofdeinde van de operatietafel op een afstand
van ongeveer 2 m van het operatieveld. Richt het op het bot dat wordt geopereerd.

3. Dek het systeem af zoals noodzakelijk (zie de systeemhandleiding).

4. Dek de C-boog en de registratiekit af zoals noodzakelijk (zie de instrumentenhandlei-
ding).

5. Stel de monitor in op een positie zodat de chirurg of de assistent er goed bij kunnen.

6. Sluit de systeemonderdelen aan.

Voor de operatie positioneert u de camera zo dat beide lenzen een duidelijk en vrij zicht
hebben op de markeerbollen op de frames. Deze moeten te allen tijde tijdens de kalibratie,
registratie en navigatie zichtbaar zijn voor de camera, anders is tracking niet mogelijk.

Aansluiting C-boog

Overtuig u ervan dat de kabel waarmee het systeem op de C-boog is aangesloten, ook inderdaad
is aangesloten en dat de juiste video-input is geselecteerd.

Type C-boog Aansluiting op het systeem

Analoge C-boog Via videokabel 

Digitale C-boog Via Cross-over LAN-kabel 

Opstelling van de operatiekamer
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3.2 Software opstarten

Voor u begint

Voordat u begint met een procedure moet u zich vertrouwd maken met het juiste gebruik
van alle noodzakelijke instrumenten en accessoires. Raadpleeg de
instrumentenhandleiding voor gedetailleerde informatie over de hantering van
instrumenten.

In geval van een systeemcrash

In het geval van een systeemcrash (bijv. door een stroomstoring) kunt u een eerdere registratie en
de verkregen beelden herstellen. Raadpleeg het hoofdstuk "Fluoroscopische registratie
herstellen" in deze gebruikershandleiding voor gedetailleerde informatie.

De software openen

①

Afbeelding 10 

Stap

1. Zet het systeem aan met de aan/uit-schakelaar.
OPMERKING. De software kan zelfs worden gestart zonder dat de camera is aangeslo-
ten. In een latere stap wordt u echter gevraagd de camera aan te sluiten.
 

2. De pagina Content Manager wordt weergegeven.
OPMERKING. Optioneel kan in plaats daarvan ook het dialoogvenster Patient Informati-
on verschijnen. Als dit het geval is, ga dan naar het hoofdstuk "Patiëntinformatie selecte-
ren" in deze gebruikershandleiding.
 

3. Druk op het pictogram Fluoro Express of druk in het veld Select Patient... om een eer-
dere patiënt te selecteren of een nieuwe patiënt aan te maken ①.

AAN DE SLAG
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Patiëntinformatie selecteren

①

Afbeelding 11 

Stap

1. Voer de patiëntnaam in met behulp van het toetsenbord op het touchscreen.

2. Gebruik de rechterpijltoets ① of druk in het veld Id om de cursor te verplaatsen.

3. Voer de patiënt-ID in.

4. Druk op Next om door te gaan.

OPMERKING. Alle screenshots die zijn opgeslagen tijdens de procedure, worden gelabeld met de
patiëntnaam en ID. Raadpleeg het hoofdstuk "Geluid, taal en anonimiteit aanpassen" in deze
gebruikershandleiding om patiëntgegevens te anonimiseren.
 

C-boog selecteren

Na het invoeren van de patiëntinformatie verschijnt er een dialoogvenster waarin wordt gevraagd
een C-boog te selecteren. Het dialoogvenster verschijnt alleen als er meer dan één C-boog is
geconfigureerd en op het systeem is bevestigd.

Afbeelding 12 

Stap

1. Selecteer de benodigde C-boog. Druk op Next.

2. Er verschijnt een dialoogvenster C-arm Connection Check om te controleren om de C-
boog al dan niet goed op het systeem is aangesloten. Druk op Next zodra de verbinding
is gecontroleerd.

Software opstarten
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OPMERKING. Als u de C-boogselectie later wilt wijzigen, kunt u dit alleen doen via het menu
Fluoro (zie het hoofdstuk "De C-boogselectie wijzigen" in deze gebruikershandleiding).
 

Instrument instellen

Afbeelding 13 

Stap

1. Selecteer het specifieke instrument dat u wilt gebruiken en bevesig het trackingframe.
OPMERKING. Een selectievakje geeft aan of het onderdeel al is gekalibreerd.
 

2. U kunt er nu voor kiezen om eerst:
• het instrument te kalibreren (aanbevolen)

- Druk op Calibrate of houd het instrument en de matrix voor instrumentkalibratie
in het zichtveld van de camera, of

• het referentieframe in te stellen en te bevestigen
- Druk op Next.

Referentieframe instellen

Afbeelding 14 

Stap

1. Bevestig het referentieframe op het te behandelen bot.

2. Als u een sacro-iliacale schroefprocedure uitvoert, brengt u het referentieframe aan op de
zijde van het bekken die wordt gefuseerd met het sacrum:
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Softwarehandleiding Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 33



Stap
• Als het rechter sacro-iliacale gewricht is gefractureerd, moet het referentieframe wor-

den aangebracht op de linker crista iliaca.
• Als de crista iliaca en het sacrum niet significant verplaatst zijn ten opzichte van elkaar,

is het mogelijk het referentieframe aan te brengen aan dezelfde zijde als de fractuur.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Controleer of het referentieframe stevig is aangebracht op het juiste botsegment en te allen
tijde zichtbaar is voor de camera.

Draai alle referentieframeschroeven stevig aan voordat u de patiënt gaat scannen of een
patiëntregistratie gaat uitvoeren. Als het referentieframe beweegt tijdens de
patiëntregistratie, moet u opnieuw registreren, omdat anders de registratie onjuist is.

Na een voltooide patiëntregistratie mogen de schroeven voor hoekaanpassingen van het
referentieframe niet meer worden losgedraaid.

Zorg ervoor dat de referentieframes stevig op het bot zijn bevestigd. Elke beweging van de
frames zal het meetpuntcoördinatensysteem negatief beïnvloeden en resulteren in een
onjuiste weergave van het instrument en zo een risico vormen voor de patiënt.

Houd rekening met de grootte van de instrumenten bij het aanbrengen van de
referentieframes. Er moet voldoende ruimte zijn voor het maken van een incisie en voor
boren zonder het frame te bewegen.

Controleer of de positie van de referentieframes geen belemmering vormt voor de chirurg
alvorens de frames op de botstructuur aan te brengen.

Software opstarten
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4 KALIBRATIE
4.1 Algemene kalibratieinstructies

Algemene informatie

Om ervoor te zorgen dat het systeem een instrument kan navigeren, moeten eerst de as en
diameter ervan worden gekalibreerd en vervolgens worden gecontroleerd met behulp van een
matrix voor instrumentkalibratie.

Wanneer kalibreren

Voer direct voor gebruik een instrumentkalibratie uit, maar voorafgaand aan de incisie.
Hierdoor wordt de kans op fouten door incorrecte hantering van het instrument
geminimaliseerd.

Beste werkwijze voor kalibratie en navigatie

• Zorg dat de markeerbollen van de matrix voor instrumentkalibratie en het
instrumenttrackingframe direct naar de camera gericht zijn tijdens de kalibratie en verificatie.

• Geometrieën mogen zelfs niet maar gedeeltelijk worden geblokkeerd of afgedekt, anders
kunnen onnauwkeurige kalibratie en navigatie plaatsvinden.

Gebruik het grootst mogelijke frame op de instrumentadapter om de
kalibratienauwkeurigheid zo groot mogelijk te maken.

Bevestig het trackingframe zodanig dat de langste arm van het frame in lijn is met de as
van het instrument.

Verifieer tijdens de operatie de nauwkeurigheid van de instrumentkalibratie door met het
instrument de bekende anatomische oriëntatiepunten bij de patiënt aan te raken en te
controleren of deze correct op het scherm worden weergegeven.

Instrumenttypes

Voor kalibratiedoeleinden worden instrumenttips ingedeeld als:
• Puntige tip (bijv. priemen, sondes)
• Buizen (bijv. boorgeleiders)
• Schroeven
• Beitels
• Viper Prime

De kalibratie annuleren

U kunt de kalibratie te allen tijde annuleren door op Cancel op een kalibratievenster te drukken of
door de matrix voor instrumentkalibratie of het instrument uit het zichtveld van de camera te
verwijderen.

KALIBRATIE
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4.2 Voorgekalibreerde instrumenten

Algemene informatie

De afmetingen en assen van sommige instrumenten van Brainlab en van andere fabrikanten zijn
al in de softwaredatabase opgeslagen en hierdoor al voorgekalibreerd.

Voordat u voorgekalibreerde instrument gaat gebruiken, moet u controleren of het
daadwerkelijke instrument dat u wilt gebruiken in de software wordt weergegeven en
valideer vervolgens de instrumentnauwkeurigheid met behulp van de matrix voor
instrumentkalibratie.

Nauwkeurigheid en validatie

Voorgekalibreerde instrumenten moeten vóór elk nieuw gebruik worden gevalideerd (controleer
kalibratienauwkeurigheid). Na validatie mag het instrument voor de rest van de procedure worden
gebruikt.
OPMERKING. Als de instrumentvalidatie een verlies van nauwkeurigheid laat zien, moet het
instrument opnieuw worden gevalideerd.
 

Een voorgekalibreerd instrument selecteren

Afbeelding 15 

Stap

1. Druk op de knop Precalibrated Instruments in de menubalk, of houd het
voorgekalibreerde instrument samen met de matrix voor instrumentkali-
bratie in het zichtveld van de camera.

2. Selecteer in het tabblad All PCIs of Additional Instruments de fabrikant van het instru-
ment.
OPMERKING. Als u al eerder tijdens de procedure een voorgekalibreerd instrument hebt
gebruikt, wordt het tabblad Used Instruments standaard geopend.
 

3. Selecteer uw instrument uit de lijst.
OPMERKING. U kunt uw instrument identificeren aan de hand van het onderdeelnummer
dat aan de zijkant van het instrument is gegraveerd.
 

4. Selecteer het instrumenttype en -model dat u gebruikt en druk op Next.
OPMERKING. Als uw instrument niet als een voorgekalibreerd instrument staat vermeld,
dan moet het instrument worden gekalibreerd. Druk op het tabblad Additional Instru-
ments op Calibrate Others om door te gaan met de kalibratie.
 

Voorgekalibreerde instrumenten

36 Softwarehandleiding Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



Een nauwkeurigheidscontrole uitvoeren

Afbeelding 16 

Stap

1. Na het selecteren van een voorgekalibreerd instrument wordt er een dialoogvenster
Check Instrument geopend met het verzoek een nauwkeurigheidscontrole uit te voeren.
• U kunt de nauwkeurigheidscontrole (voor een eerder geselecteerd voorgekalibreerd in-

strument) herhalen door het voorgekalibreerde instrument samen met de matrix voor
instrumentkalibratie in het zichtveld van de camera te houden. Het dialoogvenster
Check Instrument wordt automatisch geopend.

2. Volg de instructies in het dialoogvenster.

3. Als het dialoogvenster aangeeft dat de nauwkeurigheidscontrole is geslaagd (groen vink-
je), controleert u de nauwkeurigheid in de weergaven en drukt u vervolgens op Next.
• Druk op Cancel om af te sluiten.

4. Druk op Change Instrument als u een ander instrument wilt selecteren en herhaal de bo-
venstaande stappen voor het geselecteerde instrument.

Gebruik nooit twee of meer identieke framegeometrieën tegelijkertijd (bijv. identieke
trackingframes die zijn bevestigd op twee verschillende instrumenten), omdat het systeem
geen onderscheid kan maken tussen de verschillende instrumenten.

Mislukte nauwkeurigheidscontrole

Als de nauwkeurigheidscontrole voor de kalibratie is mislukt (bijv. voorgekalibreerd instrument is
beschadigd), wordt Next niet geactiveerd. Druk in dat geval op Help om een pagina voor het
oplossen van problemen te openen.

Afbeelding 17 

KALIBRATIE
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Stap

Voer de controles uit die in de software staan, druk dan op OK om de nauwkeurigheidscontrole
te herhalen.

Voorgekalibreerde instrumenten
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4.3 Automatische instrumentkalibratie

Algemene informatie

Alle instrumenten die niet in de software staan vermeld als voorgekalibreerd moeten worden
gekalibreerd met behulp van het V-inzetstuk of een opening in de matrix voor
instrumentkalibratie.
Automatische kalibratie kan worden gebruikt om alle rigide instrumenten te kalibreren, maar
gebogen of flexibele instrumenten moeten handmatig worden gekalibreerd (zie het hoofdstuk
"Handmatige instrumentkalibratie" in deze gebruikershandleiding).

Automatische
kalibratiemetho-
de

Rigide instrumenttype

V-inzetstuk
• Lange of dikke schachten
• Alle instrumenten waarvan de schacht niet goed in een van de aansluit-

punten past

Aansluitpunten
• Korte schachten
• Schachten die referentievlak 4 niet bereiken wanneer het instrument in het

V-inzetstuk is geplaatst

Automatisch een rigide instrument kalibreren

Afbeelding 18 

Stap

1. Houd het instrument en de matrix voor instrumentkalibratie in het zichtveld van de ca-
mera totdat het dialoogvenster Instrument Calibration wordt geopend.

2. Plaats het instrument op basis van het rigide instrumenttype in het V-inzetstuk of een pas-
send aansluitpunt en draai het instrument langs de lange as.

3. De software berekent automatisch de instrumentdiameter en het traject en opent vervol-
gens het dialoogvenster Verify Calibration.
OPMERKING. Ga verder naar het hoofdstuk "Instrumentkalibratie verifiëren" in deze ge-
bruikershandleiding.
 

4. Als er tijdens de kalibratie door de software verstoringen in de instrumentas worden waar-
genomen, dan wordt een waarschuwing Instrument Calibration geopend.

Gebruik het V-inzetstuk niet om conische instrumenten te kalibreren. Dit resulteert in een
onjuiste weergave van de as van het instrument.

Gebruik altijd het aansluitpunt met de kleinst mogelijke diameter waarin het instrument
past, anders kan de kalibratie onnauwkeurig zijn. Gebruik het aansluitpunt van 30 mm
alleen als de instrumenttip niet in de andere aansluitpunten past. Doet u dit niet, dan kan
de kalibratie onnauwkeurig zijn.

KALIBRATIE
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Alleen stijve instrumenten waarop een instrumentadapter kan worden bevestigd, kunnen
worden gekalibreerd en gebruikt voor navigatie.

Als u het V-inzetstuk gebruikt, moet u het resultaat voor de diameter zorgvuldig
controleren. De waarde wordt berekend op basis van de instrumentschacht.

Lage kalibratienauwkeurigheid

Volg de instructies in het waarschuwingsdialoogvenster en de onderstaande aanbevelingen als
een lage kalibratienauwkeurigheid wordt waargenomen.

Afbeelding 19 

Instrument met lage
kalibratienauwkeurig-
heid

Opties Aanbeveling

Beitel
Instrument met platte
punt

Moet kalibratienauwkeu-
righeid verbeteren

Druk op Back en herhaal de kalibratie door
de tips voor het verbeteren van de nauw-
keurigheid in het bovenstaande dialoogven-
ster te volgen.

Schroef
Instrument met scherpe
punt

Kan doorgaan met de
huidige kalibratie

Druk op Next. U moet nu een puntkalibratie
voltooien (zie het hoofstuk "Puntkalibratie"
in deze gebruikershandleiding).

OPMERKING. Als u nog steeds problemen ondervindt met de instrumentkalibratie, ga dan naar
het hoofdstuk "Handmatige instrumentkalibratie" in deze gebruikershandleiding.
 

Als na de kalibratie een waarschuwing voor lage kalibratienauwkeurigheid verschijnt, moet
u het kalibratieresultaat in het dialoogvenster Verify Calibration zorgvuldig controleren.

Het is niet mogelijk een lage kalibratienauwkeurigheid te accepteren voor een beitel of een
plat instrument. Als deze waarschuwing verschijnt, moet u de kalibratie herhalen. Doet u
dit niet, dan is een aanvullende instrumentpuntkalibratie niet mogelijk.

Automatische instrumentkalibratie
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4.4 Handmatige instrumentkalibratie

Algemene informatie

U moet het instrument handmatig kalibreren als:
• de automatische kalibratienauwkeurigheid laag is;
• het instrument flexibel is; of
• het instrument een vorm heeft die ervoor zorgt dat het niet geschikt is voor automatische

kalibratie.

Handmatig een rigide instrument kalibreren

Afbeelding 20 

Stap

1. Houd het instrument en de matrix voor instrumentkalibratie in het zichtveld van de ca-
mera totdat het dialoogvenster Instrument Calibration wordt geopend.

2. Definieer handmatig de instrumentdiameter door het betreffende aansluitpunt te selecte-
ren in het dialoogvenster (selecteer de kleinste diameter waarin het instrument past).

3. Plaats de punt van het instrument in het geselecteerde aansluitpunt.

4. Houd het instrument volledig stil totdat de kalibratie is voltooid en het dialoogvenster Veri-
fy Calibration wordt geopend.

Gebogen of flexibele instrumenten niet kalibreren. Flexibele instrumenten moeten worden
gekalibreerd en gebruikt in combinatie met een boorgeleider en u mag uitsluitend uitgaan
van de diepte-informatie.

Flexibele instrumenten handmatig kalibreren

Stap

1. Houd de boorgeleider en de matrix voor instrumentkalibratie in het zichtveld van de
camera totdat het dialoogvenster Instrument Calibration wordt geopend.

2. Selecteer een voorgekalibreerde boorgeleider (zie het hoofstuk "Voorgekalibreerde instru-
menten" in deze gebruikershandleiding) of voer een handmatige kalibratie en verificatie
van de boorgeleider uit.

3. Plaats het instrument in de boorgeleider en bevestig een adapter voor chirurgisch mo-
torsysteem.

KALIBRATIE
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Stap

4. Houd de boorgeleider met het geplaatste flexibele instrument en de matrix voor instru-
mentkalibratie in het zichtveld van de camera totdat het dialoogvenster Instrument Cali-
bration wordt geopend.

5. Volg de software-instructies om het flexibele instrument te kalibreren met de boorgeleider.

Handmatige instrumentkalibratie
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4.5 Instrumentkalibratie verifiëren

Algemene informatie

Na de instrumentkalibratie verschijnt het dialoogvenster Verify Calibration waarin u de
nauwkeurigheid van de kalibratie kunt controleren.

Controleer de kalibratienauwkeurigheid altijd voordat u met de navigatie begint.

Voor u begint

Zorg dat de punt tijdens de kalibratieverificatie en puntkalibratie in de correcte locatie in het
matrix voor instrumentkalibratie is geplaatst.

Instrument Plaatsing van de punt

Buis Plat tegen referentievlak 1 of 2.

• Puntig instrument
• Schroef
• Boor/flexibel instrument
• Viper Prime

• Plat tegen referentievlak 2 of 4, of
• Een van de draaipunten

Beitel Plat tegen het vlak waarin hij werd gekalibreerd, of onder een hoek
van 45°.

Instrumentkalibratie verifiëren

①
②

③

Afbeelding 21 

Stap

1. Houd het instrument met het dialoogvenster Verify Calibration geopend stabiel op de
correcte plaats, zoals hierboven vermeld.

2. Controleer of de weergegeven diameter correct is en of de afwijking van de as (Angle) en
van de punt (Distance) minimaal ③ is.

3. Als de afwijkingen in hoek en afstand klein zijn en de diameter is correct, dan wordt een
nauwkeurige kalibratie met succes geverifieerd. Druk op Next.

4. Als de instrumentkalibratie niet nauwkeurig is, druk dan op Tip Selection ① om een dia-
loogvenster te openen waar u het tiptype kunt selecteren en de afmetingen kunt aanpas-
sen om het instrument opnieuw te kalibreren.
• Als de nauwkeurighied na de tipkalibratie nog steeds laag is, druk van op Back of op

Re-calibrate Tip ② om de tip opnieuw te kalibreren.

5. Druk op Cancel om de kalibratie af te sluiten.
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Stap
• Het dialoogvenster sluit vijf seconden nadat de matrix voor instrumentkalibratie uit

het zichtveld van de camera is verwijderd.

Puntkalibratie

Puntkalibratie verbetert de kalibratie van de instrumentas door handmatig het punttype op te
geven, puntafmetingen aan te passen en vervolgens het instrument opnieuw te kalibreren met
deze nieuwe afmetingen.
U moet een puntkalibratie uitvoeren als:
• de instrumentpunt een beitel of boorgeleider is;
• de selectie of afmetingen van het gekalibreerde instrument niet correct zijn tijdens de

verificatie;
• het instrument tijdens de kalibratie parallel aan de as beweegt; of
• het instrument niet tot de bodem van het aansluitpunt komt (of tot referentievlak 4 bij gebruik

van het V-inzetstuk).

Tip Selection Scherm

Puntig

Schroef

Buis

Instrumentkalibratie verifiëren
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Tip Selection Scherm

Beitel

Viper Prime

Stap

1. Druk in het dialoogvenster Verify Calibration op Tip Selection. Nu verschijnt het dia-
loogvenster Select Tool Tip. Selecteer het correcte punttype.
OPMERKING. Alleen schroevendraaiers die vooraf niet zijn gekalibreerd (bijv. van een
andere fabrikant dan Brainlab), moeten worden gekalibreerd en vervolgens geverifieerd.
 

2. Voer de diameter en lengte/breedte van de punt in en druk vervolgens op Next.
OPMERKING. Houd het instrument op de liniaal op referentievlak 2 van de matrix voor
instrumentkalibratie om de diameter van de schacht te meten.
 

3. Draai de instrumentpunt in een draaipunt of houd hem vlak tegen een referentievlak van
de matrix voor instrumentkalibratie (conform de bovenstaande tabel voor "plaatsing
van de punt") totdat het dialoogvenster Verify Calibration opnieuw wordt geopend en de
nieuwe waarden worden weergegeven.

4. Druk als de nieuw gekalibreerde waarden correct zijn op Next en ga verder naar het
hoofdstuk "Beeldacquisitie" in deze gebruikershandleiding.

Gebruik uitsluitend de gekleurde regio’s van de matrix voor instrumentkalibratie,
aangeduid door de software, voor de puntkalibratie.

Controleer altijd of de lengte van het gekalibreerde instrument correct is. Is dit niet het
geval, voer dan een puntkalibratie uit.

Als een schroevendraaier is gekalibreerd met behulp van een bepaalde schroef en
vervolgens wordt gebruikt met een andere schroef, moet de schroevendraaier opnieuw
worden gekalibreerd.
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5 BEELDACQUISITIE
5.1 Röntgenbeelden verkrijgen

Algemene informatie

Na de instrumentkalibratie kunnen nu röntgenbeelden worden verkregen. Door registratie van
fluoroscopische beelden kan het systeem de driedimensionale positie berekenen van het beeld
ten opzichte van het aangebrachte referentieframe, waardoor navigatie van de instrumenten
mogelijk wordt.
Het gebruikte type registratiekit/-apparaat wordt automatisch door de software gedetecteerd zodra
deze zich in het zichtveld van de camera bevindt.

Reflecterende markeerschijven

• De Fluoro-registratiekits zijn uitgerust met geïntegreerde reflecterende markeerschijven. Zorg
dat er minstens vijf markeerschijven zichtbaar zijn wanneer beelden worden verkregen (vier
van de grote markers in de cirkel, plus de grote marker die buiten de cirkel ligt).

• Verwijder overbodige metalen objecten (zoals instrumenten) uit het röntgenveld, zodat het
beeld op de juiste wijze kan worden verkregen.

Veiligheid en voorzorgsmaatregelen

Positioneer de camera zodanig dat de registatiekit of het registratie-apparaat, de
referentieframes en de instrumenten duidelijk zichtbaar zijn voor de cameralenzen.
Markeerbollen moeten schoon, droog en zichtbaar zijn voor de cameralenzen omdat
tracking anders niet mogelijk is.

Infraroodartefacten veroorzaakt door reflectie kunnen de optische
navigatienauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Controleer of er geen reflecterende
voorwerpen of bronnen van infrarood licht zijn die het beeld van de camera verstoren. 

Als de nauwkeurigheid afneemt of als de positie van een referentieframe verandert na de
beeldacquisitie, moet u de registratie herhalen alvorens verder te gaan met navigatie.
Relatieve bewegingen kunnen niet worden gecompenseerd of worden weergegeven door
het systeem en dit zou kunnen resulteren in onnauwkeurige navigatie-informatie en ernstig
letsel bij de patiënt.

De fluoro-registratiekits mogen op geen enkel moment met de patiënt in contact komen.

Teneinde letsel bij de patiënt en/of beschadiging van de instrumenten te voorkomen, moet
u zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de registratiekit, de patiënt en het
referentieframe alvorens beelden vast te leggen.

Tenzij afgedekt moeten de instrumenten voor de registratie steriel zijn.

BEELDACQUISITIE
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Als er tijdens de acquisitie een pointer of instrument in het zichtveld van de camera
aanwezig is of als de manipulatiemodus is ingeschakeld, kunnen de beelden niet worden
verzonden voor de navigatie.

Röntgenbeelden verkrijgen
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5.1.1 Fluoro-registratiekit gebruiken voor beeldacquisitie

Voor u begint

De patiënt moet op de operatietafel als gebruikelijk worden gepositioneerd en afgedekt, en alle
instrumenten moeten goed worden voorbereid. Zorg dat de C-boog zodanig is gepositioneerd dat
röntgenbeelden kunnen worden gemaakt op de gewenste anatomische locatie.
OPMERKING. Als er tijdens de beeldacquisitie een foutmelding verschijnt om aan te geven dat de
aansluiting van de C-boog verbroken is, moet de kabelaansluiting worden gecontroleerd.
 

Pas de beelden op de C-boogmonitor pas aan (bijv. vergroting, draaiing) als de acquisitie is
bevestigd.

Zorg er altijd voor dat de registratiekit goed is bevestigd op de C-boog en dat de
markeerschijven goed zijn ingebracht en schoon, droog en zichtbaar zijn voor de camera
voordat u de registratie start.

Zorg dat de afgedekte C-boog en de bevestigde Fluoro-registratiekit steriel blijven
gedurende de gehele operatie.

Controleer voordat u nieuwe beelden gaat verkrijgen met de C-boog, of het
beeldacquisitiescherm op de monitor wordt weergegeven. Is dit niet het geval, zal de
navigatiesoftware de verkregen beelden niet detecteren.

Beelden verkrijgen

Stap

1. Zorg ervoor dat het referentieframe en de registratiekit zichtbaar zijn voor de camera (alle
zichtbaarheidsindicatoren zijn groen) en dat er geen instrumenten in het zichtveld van de
camera aanwezig zijn.
• Als een zichtbaarheidsindicator rood is, is er een klikgeluid hoorbaar en wordt een

waarschuwingspictogram weergegeven. Zorg dat alle benodigde hardware zichtbaar is
voor de camera voordat u verdergaat.

2. Maak een beeld van de relevante botstructuur met de C-boog.
OPMERKING. Zorg dat de bewegingen van de C-boog en de patiënt minimaal zijn tijdens
de beeldacquisitie.
 

3. Wacht tot het beeld naar het navigatiesysteem is verzonden en wordt
weergegeven in de beeldacquisitieweergaves. Er klinkt een bevestigings-
toon.
OPMERKING. Als u een Ziehm digitale C-boog gebruikt, moet het grijze
pijlpictogram worden ingedrukt om het beeld handmatig vanaf de C-boog
naar het systeem te versturen.
 

4.

Druk op het blauwe handpictogram om het beeld aan de betreffende weer-
gave toe te wijzen.

5. Als het verkregen beeld geschikt, herhaal dan stap 1-4 totdat alle beelden zijn verkregen
en ga vervolgens door naar het hoofdstuk "Röntgenbeeld verifiëren" in deze gebruikers-
handleiding.

6. Als de beeldacquisitie is mislukt, moeten kalibratiebeelden worden verkregen.

7. Als u de weergave van het verkregen beeld wilt manipuleren (bijv. helderheid wijzigen,
zoomen, draaien), gebruik dan de manipulatieknoppen in de menubalk.
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Stap
OPMERKING. Zie het hoofdstuk "Beeldmanipulatie" in deze gebruikershandleiding.
 

OPMERKING. Er dient ten minste één fluorobeeld te worden verkregen (maximaal vier beelden).
 

Beeld verwijderen

Als een beeld ongeldig is en niet kan worden gebruikt, druk dan op Trash om het
beeld te verwijderen.

Kalibratiebeelden verkrijgen

Als een beeldacquisitie mislukt, moeten kalibratiebeelden worden vastgelegd om te helpen bij de
beeldregistratie.
De volgende onderdelen moeten op de registratiekits worden bevestigd om kalibratiebeelden te
verkrijgen:
• Registratiekit Fluoro voor 2D C-bogen: verwijderbare kalibratieplaat
• Registratiekit Fluoro 2D/3D voor 3D C-bogen: upgradekit

OPMERKING. De bovenstaande onderdelen kunnen worden verwijderd wanneer aanvullende
fluorobeelden worden verkregen, maar pas nadat de kalibratiebeelden zijn verkregen.
 

①

②

Afbeelding 22 

Stap

1. Druk op de toets Calibration Images button in het scherm Image Acquisition ① om het
dialoogvenster Acquire Calibration Image te openen ②.
OPMERKING. Kalibratiebeeldacquisitie kan ook worden geopend via het menu Fluoro
(zie het hoofdstuk "Systeeminstellingen" in deze handleiding).
 

2. Verkrijg het beeld met de C-boog en druk op Next om het beeld te registreren.

3. Druk na een geslaagde beeldregistratie op Next om het beeld te bevestigen.

4. Herhaal de stappen 1-4 voor alle gewenste C-boogposities.

OPMERKING. Tijdens het vastleggen van kalibratiebeelden hoeft er geen referentieframe te zijn
aangebracht.
 

Voordat u een kalibratiebeeld verkrijgt, moet u controleren of alle onnodige objecten (met
name metalen objecten) tussen de röntgenbron en de beeldversterker zijn verwijderd.

Wijzig de positie van de registratriekit op de beeldversterker niet nadat de
kalibratiebeelden zijn verkregen. Als de registratiekit na de beeldacquisitie heeft bewogen,
moet het kalibratiebeeld opnieuw worden verkregen.

Fluoro-registratiekit gebruiken voor beeldacquisitie
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Bij gebruik van het draagbare registratieapparaat fluoro-2D zijn er geen kalibratiebeelden
beschikbaar.

Ook als beeldsegmenten, geblokkeerd door de markeerschijven, worden gereconstrueerd,
is het niet altijd mogelijk kleinere, geblokkeerde voorwerpen te herstellen (bijv. K-draden of
schroefpunten kunnen er vervormd uitzien).
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5.1.2 Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D gebruiken voor beeldacquisitie

Voor u begint

De patiënt moet op de operatietafel als gebruikelijk worden gepositioneerd en afgedekt, en alle
instrumenten moeten goed worden voorbereid. Verder moet het draagbare registratieapparaat
fluoro-2D worden gesteriliseerd voordat een beeldacquisitie wordt uitgevoerd.
OPMERKING. Als er tijdens de beeldacquisitie een foutmelding verschijnt om aan te geven dat de
aansluiting van de C-boog verbroken is, moet de kabelaansluiting worden gecontroleerd.
 

Pas de beelden op de C-boogmonitor pas aan (bijv. vergroting, draaiing) als de acquisitie is
bevestigd.

Controleer voordat u nieuwe beelden gaat verkrijgen met de C-boog, of het
beeldacquisitiescherm op de monitor wordt weergegeven. Is dit niet het geval, zal de
navigatiesoftware de verkregen beelden niet detecteren.

Beelden verkrijgen

Stap

1. Zorg ervoor dat het referentieframe en het registratieapparaat zichtbaar zijn voor de ca-
mera (alle zichtbaarheidsindicatoren zijn groen) en dat er geen instrumenten in het zicht-
veld van de camera aanwezig zijn.
• Als een zichtbaarheidsindicator rood is, is er een klikgeluid hoorbaar en wordt een

waarschuwingspictogram weergegeven. Zorg dat alle benodigde hardware zichtbaar is
voor de camera voordat u verdergaat.

2.
Druk het registratieapparaat zacht tegen de beeldversterker en gebruik
steriele hechttape om de afdekdoek te beschermen tegen beschadigingen.

3. Maak een beeld van de relevante botstructuur met de C-boog.
• Gebruik de stoppers op het registratieapparaat om de kop van het apparaat volledig in

het midden van de röntgenstraal te plaatsen.
OPMERKING. Zorg dat de bewegingen van het apparaat en de patiënt minimaal zijn tij-
dens de beeldacquisitie.
 

4. Wacht tot het beeld naar het navigatiesysteem is verzonden en wordt
weergegeven in de beeldacquisitieweergaves. Er klinkt een bevestigings-
toon.
OPMERKING. Als u een Ziehm digitale C-boog gebruikt, moet het grijze
pijlpictogram worden ingedrukt om het beeld handmatig vanaf de C-boog
naar het systeem te versturen.
 

5.

Druk op het blauwe handpictogram om het beeld aan de betreffende weer-
gave toe te wijzen.

6. Als het verkregen beeld geschikt, herhaal dan stap 1-4 totdat alle beelden zijn verkregen
en ga vervolgens door naar het hoofdstuk "Röntgenbeeld verifiëren" in deze gebruikers-
handleiding.

7. Als een beeldacquisitie is mislukt, verschijnt een waarschuwingsdialoogvenster Registra-
tion Failed en moeten beelden opnieuw worden verkregen.
OPMERKING. Ga verder naar het hoofdstuk "Waarschuwing bij mislukte registratie" in
deze gebruikershandleiding.
 

Draagbaar registratieapparaat fluoro-2D gebruiken voor beeldacquisitie
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Stap

8. Als u de weergave van het verkregen beeld wilt manipuleren (bijv. helderheid wijzigen,
zoomen, draaien), gebruik dan de manipulatieopties in de menubalk.
OPMERKING. Zie het hoofdstuk "Beeldmanipulatie" in deze gebruikershandleiding.
 

OPMERKING. Er dient ten minste één fluorobeeld te worden verkregen (maximaal vier beelden).
 

Beeld verwijderen

Als een beeld ongeldig is en niet kan worden gebruikt, druk dan op Trash om het
beeld te verwijderen.

Waarschuwing beweging

Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D moet tijdens beeldacquisitie stil worden gehouden.
Als het registratieapparaat tijdens de beeldacquisitie wordt bewogen, kan het beeld niet worden
geregistreerd en verschijnt het hieronder afgebeelde waarschuwingspictogram voor beweging.

Afbeelding 23 

Stap

Wanneer deze waarschuwing optreedt, moet de acquisitie worden herhaald en het registratieap-
paraat stabiel worden gehouden.

Waarschuwing Registratie mislukt

Als tijdens de acquisitie een waarschuwingsdialoogvenster Registration Failed verschijnt, kan
het beeld niet goed worden geregistreerd.
• Verwijder alle obstructies (bijv. metalen objecten) en/of verhelp de mogelijke oorzaken door

middel van de onderstaande aanbevelingen.
• Na correctie moet de beeldacquisitie worden herhaald.

Reflecterende markers
konden niet worden
gedetecteerd voor:

Aanbeveling

Registratieapparaat
• Positioneer het registratieapparaat direct onder de beeldversterker.
• Wijzig de positie/richting van het registratieapparaat enigszins.

Correctieplaat
• Controleer of de correctieplaat correct is bevestigd en gepositio-

neerd.
• Controleer of de juiste C-boog werd geselecteerd in de software.

BEELDACQUISITIE
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5.2 Röntgenbeeld verifiëren

Algemene informatie

Zodra de beeldacquisitie is voltooid, moeten de verkregen beelden worden geverifieerd met de
pointer.

Controleer altijd de registratienauwkeurigheid in de fluorobeelden door de punt van de
pointer op bekende anatomische oriëntatiepunten te houden en de positie ervan op de
monitor te controleren.

Beelden verifiëren

①

②

Afbeelding 24 

Stap

1. Zorg ervoor dat het referentieframe zichtbaar zijn voor de camera ① en houd vervolgens
de pointer in het zichtveld van de camera om de beeldverificatie te activeren.
OPMERKING. Als de modus Image Verification actief is, kunnen er geen beelden meer
worden verkregen.
 

2. Houd de pointerpunt tegen bekende anatomische oriëntatiepunten op de botstructuur of
tegen gebieden van het referentieframe die zichtbaar zijn in het fluorobeeld en controleer
dat de pointer op het scherm overeenkomt met de daadwerkelijke positie van de pointer.
OPMERKING. Desgewenst gebruikt u de manipulatiemodus-toetsen ② om de kwaliteit
en positie van het beeld binnen de weergave aan te passen.
 

3. Druk zodra alle beelden zijn geverifieerd op Next om verder te gaan.
OPMERKING. Als u de beeldverificatie wilt beëindigen en de beeldacquisitie opnieuw wilt
inschakelen, verwijder dan de pointer uit het zichtveld van de camera.
 

De mate van misvorming kan groter zijn bij de randen van de verkregen beelden. Om die
reden moet u ook de nauwkeurigheid in deze gebieden controleren als deze belangrijke
structuren bevatten.

Zorg dat de referentiegeometrieën niet gedeeltelijk door de C-boog, de afdekdoek en het
registratieapparaat/de registratiekit worden bedekt, aangezien dit in onnauwkeurigheden
resulteert.

Alvorens de fluoroscopische beelden in de navigatiesoftware te accepteren, moet u
controleren of deze nauwkeurig zijn en de noodzakelijke botstructuur tonen.

Röntgenbeeld verifiëren
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Dialoogvenster Image Verification

Voordat u kunt doorgaan naar planning en navigatie wordt het dialoogvenster Image Verification
geopend, waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u de verificatie hebt voltooid voor alle
verkregen beelden.

Afbeelding 25 

Stap

1. Druk op OK als alle geregistreerde beelden nauwkeurig zijn.

2. Als een of meerdere beelden niet zijn geverifieerd, drukt u op Back om de beelden op de
acquisitiepagina te controleren.

BEELDACQUISITIE

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4 55



5.3 Beeldmanipulatie

Algemene informatie

De verkregen beelden kunnen worden gemanipuleerd om deze aan te passen aan de diverse
beeldeigenschappen.
Deze manipulaties zijn beschikbaar na de beeldacquisitie en worden weergegeven als toetsen op
een hoofdscherm waarin verkregen fluorobeelden staan.
OPMERKING. Als de manipulatiemodus actief is, kunnen er geen beelden worden verkregen.
 

Toets Weergave Manipulatie

①

Wissel beelden tussen de vier
weergavepanelen.
• Druk op de pijlen ① om het

beeld te wisselen met het
paneel waar de pijl heen
wijst.

①

②

• Pannen: verschuif de
beeldpositie door met een
vinger lands de panschuif-
balken te bewegen ①.

• Zoomen ②: vergroot of ver-
kleint de weergave
(30%-300%).

③

①

②

• Draai het beeld door op de
gebogen pijltoetsen ① te
drukken of door uw vinger
langs de rotatieschuifbalk
② (of ergens in het beeld)
te bewegen.

• Met de Flip-toets ③ wordt
het beeld langs de verticale
middenas gespiegeld.

②

①

③

Wijzig de helderheid en het
contrast door uw vinger langs
de helderheidschuifbalk ① of
de contrastschuifbalk ② te
bewegen.
• Met de toets Reset ③ wor-

den de beeldeigenschap-
pen teruggezet naar de oor-
spronkelijke waarden.

Beeldmanipulatie
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Toets Weergave Manipulatie

Stel de helderheid en het con-
trast in van alle toekomstige
beelden die vanaf de C-boog
worden ontvangen.
• De beelden moeten op-

nieuw worden vastgelegd
om de wijzigingen door te
voeren.

• Alleen beschikbaar wan-
neer een analoge C-boog
wordt gebruikt.

BEELDACQUISITIE
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5.4 Fluoroscopische registratie herstellen

Algemene informatie

In het geval van een systeemcrash (bijv. door een stroomstoring) kunt u een eerdere registratie en
de verkregen beelden herstellen. Daarentegen kunt u een patiënt ook opnieuw registreren.
OPMERKING. Het kan maximaal twee minuten duren voordat de software de sessie heeft
hersteld.
 

De sessie herstellen

Afbeelding 26 

Stap

1. Nadat de software opnieuw is opgestart, wordt het dialoogvenster Sessie herstellen geo-
pend.

2. Druk op Yes om de meest recente patiëntgegevens te herstellen. Het dialoogvenster Pa-
tient Registration wordt geopend.

3. Om een nieuwe procedure te openen en nieuwe beelden vast te leggen, drukt u op No en
start u de software opnieuw.

Dialoogvenster Patiënt prepareren

Afbeelding 27 

Stap

Als u de meest recente patiëntgegevens herstelt, moet u eerst bevestigen dat het referentiefra-
me niet is verplaatst.

Fluoroscopische registratie herstellen
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Stap
• Selecteer Yes als het referentie niet heeft bewogen en druk vervolgens op Next om de eerder

verkregen beelden te herstellen.
• Als het referentie wel heeft bewogen (of als u niet zeker bent), selecteer dan No (hiermee

worden de gegevens verwijderd), en druk vervolgens op Next om een nieuwe beeldacquisitie
te starten.

BEELDACQUISITIE
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6 NAVIGATIE
6.1 Navigatieweergave

Navigatiebeelden

Door gebruik te maken van de onderstaande knoppen en opties kunnen diverse beelden worden
geselecteerd tijdens de navigatie; dit is gebaseerd op de voorkeur van de chirurg.

Navigatie-
beeld

Weergave Beschrijving

Weergave-
tabbladen

②

①

Als meer dan twee beelden zijn verkregen,
dan zijn er tabbladen zicht en kunt u:
• verschillende beelden tonen met behulp

van de schermindicator ①.
• elk beeld maximaliseren ② naar volledig

scherm.

Trajectory
Only Toont alleen het traject van het instrument.

NAVIGATIE
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Navigatie-
beeld

Weergave Beschrijving

Full Screw

Toont de ruimte en positie die de schroef
inneemt.
• U kunt de lengte en diameter van de

schroef in het scherm aanpassen aan de
schroef die u gebruikt.

Partial
Screw

Toont de ruimte en positie die de schroef
inneemt, maar toont alleen de punt en een
deel van de romp van de schroef.
• U kunt de lengte en diameter van de

schroef in het scherm aanpassen aan de
schroef die u gebruikt.

• U kunt ook de Partial Length instellen
om te bepalen hoe veel u van de romp
van de schroef wilt tonen.

2D-/3D-instrumentweergave

②
①

Afbeelding 28 

Stap

1. U kunt optioneel de weergave van het genavigeerde instrument wijzigen naar een opake
3D ① of transparante 2D ② weergave van het instrument.

2.
Druk in de menubalk op de toets Instrument Display om deze te activeren
zodat u vervolgens de instrumentweergave naar wens kunt wisselen.

3.
Druk nogmaals op de toets Instrument Display om terug te schakelen
naar de standaardinstrumentweergave.

Navigatieweergave
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6.2 Standaardnavigatie

Algemene informatie

Met Fluoro Express kunnen beelden worden gebruikt voor navigatie ongeacht het bottype of de
procedure. Dit hoofstuk beschrijft de navigatie van alle rigide instrumenten.
OPMERKING. Raadpleeg het hoofstuk "Navigatie van flexibele instrumenten" in deze
gebruikershandleiding voor instructies betreffende navigatie met flexibele instrumenten (d.w.z. k-
draden en boorbitjes).
 

Voor u begint

Voordat u begint met de navigatie, moet u ervoor zorgen dat:
• alle benodigde instrumenten zijn gekalibreerd en geverifieerd en voorgekalibreerde

instrumenten zijn geselecteerd en gevalideerd;
• de fluorobeelden een adequate weergave van het doelgebied bevatten;
• de botsegmenten correct zijn gepositioneerd.

Alleen rigide instrumenten waarop een instrumentadapter is bevestigd, kunnen worden
gekalibreerd en gebruikt voor navigatie.

Rigide instrumenten navigeren

Stap

1. Selecteer maximaal vier van de verkregen fluorobeelden.

2. Gebruik de gewenste navigatieweergave en navigeer het benodigde instrument op de
fluorobeelden, terwijl u de procedure uitvoert volgens de standaardwerkwijze.

3. Druk op Next zodra de navigatie is voltooid. Het dialoogvenster Close Application wordt
geopend.

4. Druk op Close om het gebruik van Fluoro Express te voltooien.

OPMERKING. Als een instrument een onnauwkeurig traject heeft, zal de virtuele tip ook
onnauwkeurig zijn.
 

Als er slechts één fluoroscopisch beeld beschikbaar is voor een specifiek gebied, moet u
met de uiterste zorg te werk gaan bij het plaatsen van de schroeven.

NAVIGATIE
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6.3 Navigatie flexibel instrument

Algemene informatie

In de volgende stappen wordt beschreven hoe softwarenavigatie moet worden gebruikt met
volgende flexibele instrumenten: 
• K-draden (bijv. voor het geleiden van gecanuleerde nagels en/of schroeven)
• Boorbitjes

Verbuigen van flexibele instrumenten tijdens het boren

Houd er rekening mee dat flexibele instrumenten bij het boren kunnen verbuigen.
Doorgaans zijn hiervoor twee belangrijke redenen te noemen:

Flexibele instru-
menten kunnen:

Afwijken door cor-
ticaal bot

Verbuigen door
loodrechte kracht,
uitgeoefend op de
boorgeleider

Voor u begint

Voorafgaand aan navigatie moeten het flexibele instrument en de betreffende boorgeleider altijd
worden gekalibreerd en geverifieerd en/of gevalideerd.
OPMERKING. Als u begint met boren, toont de software de positie van de boorgeleider op de
fluorobeelden. Het daadwerkelijke traject dat het flexibele instrument volgt, is afhankelijk van hoe
stil de boor in positie wordt gehouden.
 

Als u bang bent dat het daadwerkelijke traject van het flexibele instrument mogelijk afwijkt
van het geprojecteerde traject, moet u de daadwerkelijke positie controleren door extra
fluorobeelden te verkrijgen.

Controleer of de geselecteerde boorgeleider, weergegeven op het scherm, overeenkomt
met de boorgeleider die u daadwerkelijk gebruikt.

Navigatie flexibel instrument
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Een flexibel instrument navigeren

Stap

1. Na incisie en preparatie van de weke delen moet het invoerpunt worden voorgeboord.

2. Lijn de boorgeleider uit met het benodigde traject.

3. Boor het flexibele instrument in het bot via het voorgeboorde invoerpunt met behulp van
de navigatieweergaven en de diepte-indicator in de software.

4. Zodra het flexibele instrument met succes is genavigeerd, verwijdert u de boorgeleider en
gaat u verder met de procedure.

5. Druk op Next. Vervolgend wordt het dialoogvenster Close Application geopend.

6. Druk op Close om het gebruik van Fluoro Express te voltooien.

NAVIGATIE
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7 SYSTEEMINSTELLINGEN
7.1 Menu System

Algemene informatie

Het menu System geeft u toegang tot de algemene informatie en de systeembediening,
waaronder:
• softwareversie en Brainlab-servicenummers;
• Instellingen voor geluiden en taal;
• fluoro-instrumenten.

Toegang tot het menu System

Stap

Druk op de toets System Settings om het menu System te openen.
OPMERKING. Door in een van de tabbladen op Close te drukken, wordt
het menu System gesloten.
 

Software-informatie

Afbeelding 29 

Stap

1. Selecteer Information om de softwaregegevens te openen.

2. Het venster toont de softwareversie en de contactgegevens van Brainlab.

SYSTEEMINSTELLINGEN
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7.1.1 Geluid, taal en anonimiteit aanpassen

Overzicht

Met de optie Settings kunt u:
• de geluiden van de software tijdens de procedure aanpassen;
• de taal van de software-interface selecteren;
• screenshots anonimiseren.

Systeemgeluiden wijzigen

Afbeelding 30 

Stap

1. Selecteer Settings en vervolgens het tabblad Sound.

2. Als u geluiden wilt inschakelen, activeert u het selectievakje Sound Output en als u de
toetsgeluiden wilt inschakelen, activeert u het selectievakje Button Sound.

3. Gebruik de schuifregelaar of pijltoetsen om het volume aan te passen.

OPMERKING. Waarschuwingsgeluiden kunnen niet worden gedeactiveerd.
 

Instellingen voor taal aanpassen

Afbeelding 31 

Stap

1. Selecteer Settings en vervolgens het tabblad Language.

2. Druk op de toets voor de gewenste taal.

Geluid, taal en anonimiteit aanpassen
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Screenshots anonimiseren

Afbeelding 32 

Stap

1. Selecteer Settings en vervolgens het tabblad Options.

2. Als u alle schermweergaven wilt anonimiseren, schakelt u het selectievakje Anonymize
Screenshots in. Alle screenshots van het hoofdscherm bevatten vervolgens een grijze
balk in plaats van patiëntgegevens.
OPMERKING. Alle screenshots die zijn verkregen voordat deze optie werd ingeschakeld,
bevatten nog steeds patiëntgegevens.
 

Tenzij de screenshots zijn geanonimiseerd, worden de patiëntnaam en -ID op alle
schermweergaven weergegeven. Om de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te
waarborgen, moet u zorgen dat toegang tot de screenshots beperkt blijft tot betrokken
medisch personeel.

SYSTEEMINSTELLINGEN
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7.1.2 Menu Fluoro

Het menu Fluoro openen

Afbeelding 33 

Stap

1. Selecteer Fluoro.

2. Het venster toont vervolgens de beschikbare fluoro-instrumenten.

De C-boogkeuze wijzigen

Selectie van een bepaalde C-boog is alleen beschikbaar als er meerdere C-bogen zijn
geconfigureerd.

Stap

1. Druk op de toets C-arm Selection. Vervolgens wordt het dialoogvenster Select C-arm
geopend.

2. Druk op het pictogram van de betreffende C-boog.

Kalibratiebeeldacquisitie openen

Stap

1. Druk op de toets Calibration Images. Het dialoogvenster Acquire Calibration Image
wordt geopend.

2. Volg de instructies in de software en in het hoofdstuk "Kalibratiebeelden verkrijgen" in de-
ze gebruikershandleiding.

Menu Fluoro
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