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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig heeft niet kunt vinden of als
u vragen of problemen heeft:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada,
Centraal- 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 811

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

Verwachte levensduur

Tenzij specifiek anders vermeld, biedt Brainlab vijf jaar onderhoudsservice voor instrumenten. Zie
de informatie over elk instrument in deze handleiding voor meer details. Tijdens deze periode
worden reserve-onderdelen en onderhoud op locatie geboden.

Feedback

Ondanks zorgvuldige revisie van deze gebruikershandleiding kan deze fouten bevatten. Als u
suggesties voor verbetering heeft, kunt u contact met ons opnemen via
user.guides@brainlab.com.

Fabrikant

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

ALGEMENE INFORMATIE
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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.
• iHelp® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• Softouch® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• StarLink® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• VarioGuide® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.
• Z-touch® is een gedeponeerd handelsmerk van Brainlab AG.

Niet-Brainlab-handelsmerken

DORO® is een gedeponeerd handelsmerk van pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® is een gedeponeerd handelsmerk van Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ is een handelsmerk van Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® en PENTERO® zijn gedeponeerde handelsmerken van Carl Zeiss Meditec AG.
Cortex Screw PlusDrive™ is een handelsmerk van Synthes.

Octrooi-informatie

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

CE-label

Het CE-keurmerk geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van Richtlijn 93/42/EEG van de Raad (de Medical Device Directive,
"MDD").
In overeenstemming met de MDD wordt de classificatie van het Brainlab-pro-
duct gedefinieerd in de bijbehorende softwarehandleiding.
OPMERKING. De geldigheid van het CE-label kan uitsluitend worden beves-
tigd voor producten die door Brainlab zijn vervaardigd. 

Instructies voor het afvoeren

Wanneer een medisch hulpmiddel het einde van zijn levensduur bereikt, moeten alle biologische
materialen/biologische gevaren van het hulpmiddel worden verwijderd en moet het hulpmiddel
veilig worden afgevoerd in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

Gooi elektrische en elektronische apparatuur alleen weg volgens de wettelijke regelge-
ving. Informatie over de richtlijn AEEA (Afgedankte Elektrische en Elektronische Appa-
ratuur) of over relevante substanties die in de medische apparatuur aanwezig zouden
kunnen zijn, vindt u op de website:
www.brainlab.com/sustainability

Juridische informatie

6 Instrumentenhandleiding Rev. 1.0 Craniaal/KNO EM-tracking

https://www.brainlab.com/patent/
https://www.brainlab.com/sustainability/


Productgerelateerde incidenten rapporteren

U bent verplicht elk ernstig incident dat mogelijk is opgetreden in relatie tot dit product te melden
aan Brainlab en, voor zover het binnen Europa is, aan de bevoegde nationale autoriteit voor
medische hulpmiddelen.

Verkoop in de VS

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

ALGEMENE INFORMATIE
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1.3 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Deze
bevatten veiligheidskritische informatie aangaande mogelijk letsel, overlijden of andere
ernstige gevolgen als gevolg van het (oneigenlijke) gebruik van het apparaat.

Aandachtspunten

Aandachtspunten worden aangeduid door middel van een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Deze bevatten belangrijke informatie over een mogelijke storing
of onjuiste werking van het apparaat, beschadiging van het apparaat of beschadiging van
eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden weergegeven in een schuin lettertype en bevatten
aanvullende handige tips. 

Hardware-symbolen

Symbool Uitleg

Type B toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die normaal gesproken niet geleidend zijn en
onmiddellijk kunnen worden verwijderd van de patiënt. 

Type BF toegepast onderdeel
OPMERKING. Toegepaste onderdelen die in geleidend contact met de patiënt staan
of middellang of langdurig contact met de patiënt hebben. 

Let op
OPMERKING. De gebruiker dient de gebruiksaanwijzing te raadplegen voor belang-
rijke waarschuwende informatie zoals waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
die, vanwege diverse redenen, niet op het medisch hulpmiddel zelf vermeld kunnen
worden. 

Potentiaalvereffening
OPMERKING. Ter identificatie van de aansluitklemmen die, wanneer ze met elkaar
verbonden worden, de verschillende onderdelen van een instrument of een systeem
op hetzelfde potentiaal brengen, dat niet noodzakelijkerwijs het aardpotentiaal hoeft
te zijn. 

Niet hergebruiken
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat bedoeld is voor eenmalig ge-
bruik, of voor gebruik bij één enkele patiënt tijdens één enkele procedure. 

Niet-steriel
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat geen sterilisatieproces heeft
ondergaan. 

Symbolen
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Symbool Uitleg

Niet opnieuw steriliseren
OPMERKING. Duidt op een medisch hulpmiddel dat niet opnieuw gesteriliseerd mag
worden. 

Gesteriliseerd met ethyleenoxide

Gesteriliseerd met straling

Niet gebruiken als de verpakking is beschadigd

Weghouden van zonlicht

Droog houden

Temperatuurgrenzen
OPMERKING. Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan het medisch hulpmiddel
veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. luchtvochtigheid
OPMERKING. Geeft het luchtvochtigheidsbereik aan waaraan het medisch hulpmid-
del veilig kan worden blootgesteld. 

Beperkingen m.b.t. atmosferische druk
OPMERKING. Geeft het bereik van atmosferische druk aan waaraan het medisch
hulpmiddel veilig kan worden blootgesteld. 

Aantal inbegrepen artikelen

Batchcode van de fabrikant

Serienummer van de fabrikant

Referentienummer (van artikel)
OPMERKING. Geeft het productnummer van Brainlab aan. 

Uiterste gebruiksdatum
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Productiedatum
OPMERKING. De datum moet worden vermeld overeenkomstig ISO 8601 als JJJJ-
MM-DD. 

Fabrikant

Bevoegde vertegenwoordiger in de Europese Unie

ALGEMENE INFORMATIE
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Symbool Uitleg

IPXY

Mate van bescherming tegen binnendringing
• Bescherming tegen vreemde vaste stoffen (nummer 0 tot 6 of letter X).
• Bescherming tegen vreemde vloeistoffen (nummer 0 tot 9 of letter Y).

OPMERKING. De letter X wordt vermeld indien er onvoldoende gegevens zijn verza-
meld om een beschermingsniveau te kunnen toekennen. 

OPMERKING. Raadpleeg IEC 60529 voor een verklaring van de nummercodes. 

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing

Volgens de federale wetgeving (VS) mag dit product alleen worden aangeschaft
door, of in opdracht van een arts

MR-veilig onder voorwaarden
OPMERKING. Levert geen bekende gevaren op in een specifieke MR-omgeving. 

MR-onveilig
OPMERKING. Levert in alle MR-omgevingen gevaren op. 

MR-veilig
OPMERKING. Levert geen bekende gevaren op in een MR-omgeving. 

Gebruik de schakelaar om het hulpmiddel in de stand-bymodus te zetten

Gebruik de schakelaar om het hulpmiddel aan/uit te zetten

Bevat of aanwezigheid van natuurrubberlatex
OPMERKING. Aanwezigheid van natuurlijk rubberlatex of droog natuurlijk rubberla-
tex als constructiemateriaal in het medisch hulpmiddel of de verpakking van een me-
disch hulpmiddel. 

Niet-pyrogeen

Geeft aan dat de apparatuur alleen geschikt is voor gelijkstroom

Verboden op de apparatuur te zitten

Houd de handen uit de buurt (gevaar voor beknelling)

Bevat een RF-zender voor gebruik

Symbolen
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Symbool Uitleg

Klasse II-apparatuur

Unieke instrumentidentificatie

Raadpleeg de instructiehandleiding of het instructieboekje

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Het systeem gebruiken

Beoogd doel

Deze instrumentenhandleiding is bedoeld voor gebruik met Brainlab Cranial EM- en ENT EM-
software en bevat informatie over het monteren en veilig gebruiken van de benodigde
instrumenten tijdens de operatie.

Zorgvuldige behandeling van de hardware

De systeemonderdelen en het bijbehorende instrumentarium bestaan uit mechanische
precisie-onderdelen. Ga daar voorzichtig mee om.

Het systeem gebruiken
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1.5 Training en documentatie

Brainlab-training

Om een veilig en correct gebruik van het systeem te kunnen waarborgen, moeten alle gebruikers
deelnemen aan een verplicht trainingsprogramma dat wordt verzorgd door een bevoegde
vertegenwoordiger van Brainlab, alvorens het systeem voor de eerste keer te gebruiken.

Het lezen van gebruikershandleidingen

In deze handleiding wordt complexe medische software of medische hulpmiddelen omschreven
die met zorg moet worden gebruikt.
Het is daarom belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, de instrumenten en software:
• deze handleiding zorgvuldig doorlezen alvorens de apparatuur te gebruiken;
• altijd toegang hebben tot deze handleiding.

Beschikbare gebruikershandleidingen

OPMERKING. Welke gebruikershandleidingen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het Brainlab-
product. Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, kunt u contact
opnemen met Brainlab Support. 

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen

• Overzicht van de behandelingsplanning en beeldgeleide naviga-
tie

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

Hardwarehandleidingen
Uitgebreide informatie over radiotherapeutische en chirurgische
hardware, doorgaans gedefinieerd als grote complexe instrumen-
ten

Instrumentenhandleiding Gedetailleerde richtlijnen over de instrumentenbehandeling

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie Details voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

Technische handleiding Gedetailleerde technische informatie over het systeem, met inbe-
grip van specificaties en richtlijnen

Systeem- en technische
handleiding

Combineert de inhoud van de Systeemhandleiding en de Techni-
sche handleiding

ALGEMENE INFORMATIE
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Training en documentatie
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2 INSTRUMENTEN-
OVERZICHT

2.1 Overzicht van instrumenten

Meer informatie

Gedetailleerde instructies over het gebruik van de instrumenten met de bijbehorende software is
te vinden in de Cranial EM softwarehandleiding en/of de ENT EM softwarehandleiding.

Correcte hantering

Zorg er vóór gebruik altijd voor dat elk instrument op de juiste wijze is gemonteerd en dat alle
onderdelen, indien nodig, stevig bevestigd en/of vergrendeld zijn.
Zie het hoofdstuk voor elk instrument voor uitgebreide montageinstructies.
Controleer tijdens gebruik regelmatig of alle instrumentcomponenten nog stevig vastzitten en niet
zijn losgeraakt of beschadigd. Elke verplaatsing van vastgezette instrumenten tijdens of na
patiëntregistratie zal resulteren in onnauwkeurige navigatie, wat de veiligheid van de patiënt in
gevaar kan brengen.

Waarschuwing
De instrumenten die in deze gebruikershandleiding worden omschreven, zijn zeer
nauwkeurige en gevoelige medische hulpmiddelen en moeten zeer voorzichtig worden
behandeld. Als u een instrument laat vallen of op andere wijze beschadigt, of als een
instrument is gecorrodeerd of in andere zin gebreken vertoont, moet u onmiddellijk contact
opnemen met uw lokale Brainlab-dienstverlener voor vervolginstructies. Als u dit niet doet
en het beschadigde instrument blijft gebruiken, kan dit ernstig letsel voor de patiënt
opleveren.

MR-veiligheid

De instrumenten zijn MR-onveilig.

Sterilisatie

Zie de handleiding voor reiniging, ontsmetting en sterilisatie voor informatie over de
sterilisatie.
Als een steriel instrument of instrumentonderdeel per ongeluk uit het steriele veld wordt
verwijderd, of tijdens het uitpakken of het klinisch gebruik in contact komt met een niet-steriel
voorwerp, moet het opnieuw worden gesteriliseerd.
Instrumenten voor eenmalig gebruik mogen niet opnieuw worden gesteriliseerd of worden
hergebruikt omdat dit de navigatienauwkeurigheid nadelig kan beïnvloeden, wat de patiënt in
gevaar kan brengen. Ze moeten na elk gebruik worden weggegooid.

INSTRUMENTENOVERZICHT
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Waarschuwing
Tenzij anders aangegeven, moeten de instrumenten voorafgaand aan gebruik worden
gesteriliseerd. Gedetailleerde informatie over herbewerkingsprocedures, -parameters en
reinigingsmiddelen zijn te vinden in de handleiding voor reiniging, ontsmetting en
sterilisatie.

Contact tussen instrument en hersenweefsel of ruggenmergvloeistof

Alleen het volgende instrument is bedoeld voor direct contact met hersenweefsel en
ruggenmergvloeistof:
• EM wegwerpstilet (1 stuks, voorgekalibreerd) (18097-01)

Overzicht van instrumenten
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2.1.1 Verkrijgbare instrumenten

Compatibiliteit

De instrumenten kunnen alleen gebruikt worden in combinatie met systemen of andere
instrumenten die door Brainlab als compatibel zijn aangemerkt. Raadpleeg de onderstaande tabel
met instrumenten voor de compatibiliteit van instrumenten. Neem contact op met Brainlab support
als u er niet zeker van bent of een systeem of instrument compatibel is.

Waarschuwing
Het gebruik van niet-compatibele systemen of instrumenten kan een risico vormen voor de
patiënt.

Instrumenten voor eenmalig gebruik en algemene instrumenten

Illustratie Naam

EM-wegwerpstilet
OPMERKING. Niet opgenomen in deze gebruikershand-
leiding. Raadpleeg de aparte instructiebijsluiter voor aan-
vullende informatie. 

EM-Pointer

EM-registratiepointer

EM-instrumentadapter

Afzuigcanules

Pakket met pointer met meervoudige punten

EM-patiëntreferentie

Schedelregistratiepakket voor KNO EM

EM KNO-patiëntreferentie

INSTRUMENTENOVERZICHT
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Illustratie Naam

Klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie

Veilige positionering van EM-instrumenten

Waarschuwing
Verbuig of knik de kabels niet, gebruik de EM-instrumenten niet wanneer de kabels zijn
beschadigd. Wanneer EM-instrumenten met een beschadigde kabel worden gebruikt, kan
dit resulteren in persoonlijk letsel.

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

Waarschuwing
Hanteer de EM-instrumenten met zorg en plaats de kabels zodanig dat deze niet loshangen
en niemand erover kan struikelen.

Waarschuwing
Leid de kabels niet over de hals van de patiënt; dit kan resulteren in letsel bij de patiënt.

Stel de EM-instrumenten niet bloot aan krachtig uv-licht zoals direct zonlicht, omdat dit de
plastic buitenkant kan aantasten.

Stel de EM-instrumenten niet bloot aan röntgenstraling, omdat hierdoor het instrument kan
worden beschadigd.

EM-instrumenten correct hanteren

Waarschuwing
EM-instrumenten zijn zeer accurate en gevoelige medische instrumenten. Zij moeten met
uiterste zorg worden behandeld om de juiste werking te handhaven. Als de instrumenten
vallen of verkeerd worden gehanteerd (zelfs al bevinden zij zich in de opslagkoffer), moet
de werking worden gecontroleerd, of moet onmiddellijk contact worden opgenomen met
Brainlab voor advies over hoe u moet verdergaan.

Gebruik de EM-instrumenten alleen zoals omschreven en uitsluitend in combinatie met
instrumenten die in de systeemhandleiding staan vermeld.

Wijzig de EM-instrumenten op geen enkele wijze.

Wanneer een instrument met een beschadigde kabel wordt gebruikt, kan dit resulteren in
persoonlijk letsel.

Verkrijgbare instrumenten
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3 EM-POINTERS
3.1 EM-pointer

Algemene informatie

De EM-pointer (18099-02) is een voorgekalibreerd instrument en wordt gebruikt voor:
• Steriele patiëntregistratie
• Controle van de nauwkeurigheid van de patiëntregistratie
• Patiëntnavigatie
• Kalibratie van extra instrumenten met behulp van de EM-instrumentadapter

Raadpleeg de Cranial EM softwarehandleiding en/of ENT EM softwarehandleiding.

Onderdelen

③

①②

④

Afbeelding 1  

Nr. Component Functie/Gebruik

① Kalibratiepunt Kalibreert extra instrumenten met behulp van de EM-instrumentadap-
ter

② Bedieningsknop Activeert verschillende functies, zoals beschreven in de software-
handleiding

③ Kabel Hiermee worden gegevens overgezet

④ Stekker Wordt aangesloten op het EM-basisstation voor tracking

EM-POINTERS
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MR-omgeving

De EM-pointer is niet bedoeld voor gebruik in een MR-omgeving. Stel het instrument niet bloot
aan een sterk magnetisch veld, zoals een MRI-scanner of magneten (bijv. zoals in magnetische
afdekdoeken/matten voor instrumentfixatie), omdat het instrument hierdoor magnetisch kan
worden. Tracking met een magnetisch instrument kan resulteren in een onjuiste navigatie met
mogelijk letsel voor de patiënt en/of het personeel tot gevolg.

Correcte hantering

Waarschuwing
Gebruik de EM-pointer niet op de ogen van de patiënt.

Waarschuwing
Dek de EM-pointer niet af, omdat dan de navigatie mogelijk niet werkt en de
nauwkeurigheid in het gedrang komt.

Waarschuwing
De EM-pointer is niet bedoeld of getest voor gebruik tijdens of na hartdefibrillatie.
Hartdefibrillatie kan de systeemnauwkeurigheid nadelig beïnvloeden of kan het systeem
beschadigen.

Waarschuwing
Door op de bedieningsknop te drukken, kan de pointerpuntpositie wijzigen. Houd de
pointer goed vast om bewegingen te vermijden.

De EM-pointer in-/uitschakelen

Stap

1. Sluit de stekker van de EM-pointer aan op een instrumentpoort op het EM-basisstation.

2. Na enkele ogenblikken wordt het ledlampje op het EM-basisstation groen. De pointer is
nu klaar voor gebruik.

3. Als u de pointer wilt uitschakelen, trekt u voorzichtig aan het geribbelde deel van de poin-
terstekker om deze los te koppelen van het EM-basisstation.

Verwachte levensduur

Wanneer de EM-pointer wordt gebruikt en opgeslagen volgens de meegeleverde instructies, kan
deze 20 herbewerkingscycli doorlopen.
Het aantal gebruiken wordt elektronisch bijgehouden door de EM-pointer. Na 16 gebruiken
verschijnt er een scherm waarin wordt aangegeven dat er een nieuwe EM-pointer voorhanden
moet zijn, voordat het instrument het maximum van 20 gebruiken heeft bereikt.
Wanneer het instrument 20 herbewerkingscycli heeft doorlopen, attendeert de software u erop dat
de EM-pointer niet langer voor navigatie kan worden gebruikt. U moet dan een nieuwe EM-
pointer gebruiken.

EM-pointer
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Handmatige sterilisatieteller

①

Afbeelding 2  

Aan de kabel van de EM-pointer zitten twee labels met cijfers om de herbewerkingscycli aan te
geven, genummerd van 1 tot 20. Knip steeds voor herbewerking van de EM-pointer één cijfer van
het label ① af. Zo kunnen gebruikers de herbewerkingscycli direct op het instrument volgen.

Waarschuwing
Gebruik de EM-pointer niet na 20 herbewerkingscycli.

Overwegingen bij het controleren van de nauwkeurigheid

Waarschuwing
Gebruik de EM-pointer uitsluitend nadat de nauwkeurigheid ervan is gecontroleerd. Het
verificatiepunt op een steriele EM-instrumentadapter kan voor verificatiedoeleinden
worden gebruikt. Gebruik niet het verificatiepunt op de EM-patiëntreferentie, omdat de EM-
patiëntreferentie mogelijk niet steriel is.

Waarschuwing
Wanneer de verificatie van de EM-pointer niet lukt, mag deze niet worden gebruikt voor de
operatie en moet contact worden opgenomen met Brainlab support.

EM-POINTERS
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3.2 EM-registratiepointer

Algemene informatie

De EM-registratiepointer (18099-23) is een voorgekalibreerd instrument en wordt gebruikt in een
niet-steriele omgeving:
• voor het uitvoeren van steriele patiëntregistratie
• voor het controleren van de nauwkeurigheid van de patiëntregistratie

Procedure voor vastleggen punten

Raadpleeg de Cranial EM softwarehandleiding en/of ENT EM softwarehandleiding voor
informatie over het vastleggen van punten.

Onderdelen

③

①

②

Afbeelding 3  

Nr. Component Functie/Gebruik

① Bedienings-
knop

Activeert verschillende functies, zoals beschreven in de softwarehandlei-
ding

② Stekker Wordt aangesloten op het EM-basisstation voor tracking

③ Kabel Hiermee worden gegevens overgezet

MR-omgeving

De EM-registratiepointer is niet bedoeld voor gebruik in een MR-omgeving. Stel het instrument
niet bloot aan een sterk magnetisch veld, zoals een MRI-scanner of magneten (bijv. zoals in
magnetische afdekdoeken/matten voor instrumentfixatie), omdat het instrument hierdoor
magnetisch kan worden. Tracking met een magnetisch instrument kan resulteren in een onjuiste
navigatie met mogelijk letsel voor de patiënt en/of het personeel tot gevolg.

EM-registratiepointer
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De EM-registratiepointer in-/uitschakelen

Stap

1. Sluit de stekker van de EM-registratiepointer aan op een instrumentpoort op het EM-ba-
sisstation.

2. Na enkele ogenblikken wordt het ledlampje op het basisstation groen.
De pointer is nu klaar voor gebruik.

3. Als u de pointer wilt uitschakelen, trekt u voorzichtig aan het geribbelde deel van de poin-
terstekker om deze los te koppelen van het EM-basisstation.

Correcte hantering

Waarschuwing
Controleer de nauwkeurigheid van de EM-registratiepointer voorafgaand aan gebruik.

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

Om onbedoelde beweging van de referentie te voorkomen, mag er geen druk op worden
uitgeoefend en mag er geen spanning op de kabel staan.

Dek de EM-registratiepointer niet af, omdat dan de navigatie mogelijk niet werkt en de
nauwkeurigheid in het gedrang komt.

De EM-registratiepointer is niet bedoeld of getest voor gebruik tijdens of na
hartdefibrillatie. Hartdefibrillatie kan de systeemnauwkeurigheid nadelig beïnvloeden of
kan het systeem beschadigen.

Door op de bedieningsknop te drukken, kan de pointerpuntpositie wijzigen. Houd de
pointer goed vast om bewegingen te vermijden.

Overwegingen bij het controleren van de nauwkeurigheid

Waarschuwing
Gebruik de EM-registratiepointer uitsluitend nadat de nauwkeurigheid ervan is
gecontroleerd. Het verificatiepunt op een steriele EM-instrumentadapter kan voor
verificatiedoeleinden worden gebruikt. Gebruik niet het verificatiepunt op de EM-
patiëntreferentie, omdat de EM-patiëntreferentie mogelijk niet steriel is.

Waarschuwing
Wanneer de verificatie van de EM-registratiepointer niet lukt, mag deze niet worden
gebruikt voor de operatie en moet contact worden opgenomen met Brainlab support.

EM-POINTERS
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3.3 Technische gegevens van de pointer

Bescherming tegen contact met deeltjes en vloeistoffen

Beide pointers zijn beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen ≥ 1 mm in
doorsnede, tegen waterstralen en tijdelijke onderdompeling in water (geclassificeerd als IP46/
IP47).

Biocompatibiliteit (conform EN ISO 10993-1)

Beide pointers zijn biocompatibel en gecategoriseerd als instrumenten die in contact staan met
het lichaamsoppervlak.
• Metalen tip: beperkt contact met weefsel, bot of dentine ≤ 24 uur
• Behuizing en kabel: beperkt contact met huid ≤ 24 uur

Verwachte levensduur

Specificaties EM-registratiepointer EM-pointer

Levensduur 3 jaar 20 herbewerkingscycli

Afmetingen en gewicht

Specificaties EM-registratiepointer EM-pointer

Hoogte x Lengte x Breedte 18 mm x 203 mm x 21 mm 71 mm x 264 mm x 21 mm

Kabellengte 2 m 2 m

Gewicht 77 g 85 g

Opslag

Bewaar de EM-pointer in de bijbehorende sterilisatietray wanneer deze niet wordt gebruikt. 

Bewaar de EM-registratiepointer in de bijbehorende EM-instrumentdoos voor niet-steriele
instrumenten die door Brainlab is geleverd. 

Materialen

Materiaal EM-registratiepointer en EM-pointer

Behuizing PPE zwart

Punt Medisch roestvrij staal

Kabel en knop Medisch silicone

Omgevingsspecificaties

Specificaties EM-registratiepointer en EM-pointer

Transport/
Opslagcondities

Temperatuur -10 °C tot 45 °C

Vochtigheid 10% tot 90% (niet-condenserend)

Technische gegevens van de pointer
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Specificaties EM-registratiepointer en EM-pointer

Druk 500-1.060 hPa

Bedrijfscondities

Temperatuur 10 °C tot 35 °C

Vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Druk (hoogte) 700 hPa tot 1.060 hPa (~0 tot 3.000 m)

EM-POINTERS
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Technische gegevens van de pointer
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4 EM-ADAPTERS
4.1 EM-instrumentadapter

Algemene informatie

De EM-instrumentadapter (18099-05) is een universele adapter voor de integratie van
gespecificeerde Brainlab-pointers en afzuigcanules voor elektromagnetische chirurgische
navigatie.

Compatibiliteit

De EM-instrumentadapter kan worden gebruikt met de volgende Brainlab instrumenten:
• Pakket met pointer met meervoudige punten (B12201)
• Brainlab afzuigcanules (55790 en 55790-XX)

Onderdelen

①

②

③

④

Afbeelding 4  

Nr. Component Functie/Gebruik

① Verificatiepunt Verificatiepunt voor gebruik met pointers

② Stekker Wordt aangesloten op het EM-basisstation voor trac-
king

EM-ADAPTERS
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Nr. Component Functie/Gebruik

③ Handmatige sterilisatieteller Volgt sterilisatiecycli

④ Kabel Hiermee worden gegevens overgezet

MR-omgeving

De EM-instrumentadapter is niet bedoeld voor gebruik in een MR-omgeving. Stel het instrument
niet bloot aan een sterk magnetisch veld, zoals een MRI-scanner, omdat het instrument hierdoor
magnetisch kan worden. Tracking met een magnetisch instrument kan resulteren in een onjuiste
navigatie met mogelijk letsel voor de patiënt en/of het personeel tot gevolg.

Verificatiepunt

①

Afbeelding 5  

Elke EM-instrumentadapter heeft een verificatiepunt ① waarmee de nauwkeurigheid van de EM-
pointer kan worden gecontroleerd.

De EM-instrumentadapter in-/uitschakelen

Stap

1. Sluit de stekker van de EM-instrumentadapter aan op een instrumentpoort op het EM-
basisstation.

2. Na enkele ogenblikken wordt het ledlampje op het basisstation groen.
De adapter is nu klaar voor gebruik.

3. Als u de adapter wilt uitschakelen, trekt u voorzichtig aan het geribbelde deel van de stek-
ker om deze los te koppelen van het EM-basisstation.

EM-instrumentadapter
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4.1.1 Steriliteit van EM-instrumentadapters

Algemene informatie

De EM-instrumentadapter wordt gebruikt voor intraoperatieve navigatie en moet vóór gebruik
worden gesteriliseerd.

Waarschuwing
Controleer steriele instrumenten alleen op het verificatiepunt van de EM-
instrumentadapter.

Opslag

Bewaar de EM-instrumentadapter in de bijbehorende sterilisatietray wanneer deze niet wordt
gebruikt.

Verwachte levensduur

Wanneer de EM-instrumentadapter wordt gebruikt en opgeslagen volgens de meegeleverde
instructies, kan deze 20 herbewerkingscycli doorlopen.
Het aantal gebruiken wordt elektronisch bijgehouden door de EM-instrumentadapter. Na 16
gebruiken verschijnt er een scherm waarin wordt aangegeven dat er een nieuwe EM-
instrumentreferentie voorhanden moet zijn, voordat het instrument het maximum van 20
gebruiken heeft bereikt.
Wanneer het instrument 20 herbewerkingscycli heeft doorlopen, attendeert de software u erop dat
de EM-instrumentadapter niet langer voor navigatie kan worden gebruikt. U moet dan een
nieuwe EM-instrumentadapter gebruiken.

Handmatige sterilisatieteller

①

Afbeelding 6  

Aan de kabel van de EM-instrumentadapter zitten twee labels met cijfers om de
herbewerkingscycli aan te geven, genummerd van 1 tot 20. Knip steeds voor herbewerking van
de EM-instrumentadapter één cijfer van het label ① af. Zo kunnen gebruikers de
herbewerkingscycli direct op het instrument volgen.

Waarschuwing
Gebruik de EM-instrumentadapter niet na 20 herbewerkingscycli.

EM-ADAPTERS
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4.2 Afzuigcanules

Algemene informatie

Brainlab afzuigcanules (55790, 55790-XX) zijn verkrijgbaar in verschillende groottes en met twee
verschillende punten.

Specificaties

① ②

Afbeelding 7  

Nr. Afzuigcanule Hoek Beschikbare punten Artikelnum-
mer

Afmeting Type

① Sinus maxillaris 110°

8
Peervormige
punt 55790-50

Frazier-punt 55790-55

10
Peervormige
punt 55790-60

Frazier-punt 55790-65

② Standaard 135°

8
Peervormige
punt 55790-05

Frazier-punt 55790-75

10
Peervormige
punt 55790

Frazier-punt 55790-70

Kalibratie

Kalibreer de punt na elke adaptervervanging opnieuw.

Afzuigcanules
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Afzuigcanule monteren

①
②

③

Afbeelding 8  

Stap

1. Selecteer de betreffende afzuigcanule.

2. Plaats de EM-instrumentadapter ② stevig op het verbindingsstuk van de afzuigcanule
③ zodat de tanden zijn uitgelijnd.
OPMERKING. De afzuigcanules kunnen worden bevestigd in acht mogelijke oriëntaties
(45° stappen). 

3. Draai de fixatieschroef ① van de adapter stevig vast met behulp van de meegeleverde
inbussleutel (of met de hand). Bedenk wel dat overmatige kracht het instrument of de
schroef kan beschadigen.

Waarschuwing
Controleer of de adapter stevig is gemonteerd zodat er geen beweging is.

EM-ADAPTERS
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4.3 Pakket met pointer met meervoudige punten

Algemene informatie

Het pakket met pointer met meervoudige punten (B12201) is verkrijgbaar met onderling
verwisselbare puntvormen, zodat een breed scala aan chirurgische ingrepen wordt ondersteund.

Onderdelen

Afbeelding 9  

Naam Lengte punt Lengte uiteinde ge-
bogen punt

Offset Artikel-
nummer

Handgreep voor pointer
met meervoudige punten N.v.t. N.v.t. N.v.t. 55791

Pointerpunt

95 mm 20 mm (-70° hoek) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (-90° hoek) 0° 55791-04

60 mm N.v.t. 0° 55791-05

115 mm N.v.t. 45° 55791-02

123 mm (3,4 dia-
meter) N.v.t. 0° 55791-34

150 mm N.v.t. 0° 55791-01

Pakket met pointer met meervoudige punten

32 Instrumentenhandleiding Rev. 1.0 Craniaal/KNO EM-tracking



Pointerpakket monteren

①
②

④

③

⑤

Afbeelding 10  

Stap

1. Selecteer de betreffende pointerpunt.

2. Plaats de punt stevig op de handgreep voor de pointer met meervoudige punten ④,
zodat de tanden zijn uitgelijnd.
OPMERKING. De pointerpunten kunnen worden bevestigd in acht mogelijke oriëntaties
(45° stappen). 

3. Draai de dopmoer van de punt ⑤ vast op de handgreep.

4. Houd de EM-instrumentadapter bij de handgreep, zodat de pen ③ op het tussenstuk in
de opening aan de onderzijde van de adapter ② past.

5. Draai de fixatieschroef ① van de adapter stevig vast met behulp van de meegeleverde
inbussleutel (of met de hand). Bedenk wel dat overmatige kracht het instrument of de
schroef kan beschadigen.

Waarschuwing
Controleer of de adapter stevig is gemonteerd zodat er geen beweging is.

EM-ADAPTERS
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4.4 Instrumenten kalibreren

Kalibratie en navigatie met EM-instrumentadapter

Zodra de adapter op het chirurgische instrument is gemonteerd, kunt u het instrument kalibreren
voor navigatie. Kalibreer het instrument vóór gebruik. Voor meer informatie raadpleegt u de
softwarehandleiding.

Waarschuwing
Bedenk dat de punt van het instrument wordt gebruikt voor de kalibratie van het traject van
het instrument. De instrumentschacht/-as wordt niet gebruikt voor de kalibratie.

Waarschuwing
Controleer vóór kalibratie of de referentieschroef stevig vastzit.

Waarschuwing
Wanneer u de EM-instrumentadapter op hetzelfde chirurgische instrument vervangt, zijn
een nieuwe kalibratie en verificatie van het instrument noodzakelijk voorafgaand aan
navigatie.

Waarschuwing
Wanneer u het chirurgische instrument vervangt door een ander instrument, op dezelfde
referentie, zijn een nieuwe kalibratie en verificatie van het nieuwe instrument noodzakelijk
voorafgaand aan navigatie.

Kalibratie van pointers met meervoudige punten

Waarschuwing
Bij verwisselen van de pointerpunt of de EM-instrumentadapter is een nieuwe kalibratie
noodzakelijk.
Voor een correcte en nauwkeurige kalibratie van instrumenten wordt aanbevolen om de
kalibratiekegel aan te raken voordat elke instrumentpunt wordt gebruikt.
Verplaats het adapterframe tijdens de behandeling niet ten opzichte van de instrumentpunt. Dit
heeft een negatief effect op het hele meetcoördinaatsysteem en leidt tot een incorrecte weergave
van de instrumentpunt.

Kalibratie van afzuigcanules

Kalibreer de afzuigcanule met behulp van de EM-pointer. Voor meer informatie raadpleegt u de
softwarehandleiding.

Waarschuwing
Tijdens kalibratie met de EM-pointer kan de punt van de canule niet volledig worden
ingebracht in het draaipunt. Dit zorgt voor een afwijking tussen de weergegeven en de
werkelijke punt. Wees extra voorzichtig tijdens de verificatie (zie de softwarehandleiding).

Instrumenten kalibreren
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4.5 Technische gegevens van de adapter

MR-omgeving

De EM-instrumentadapter is MR-onveilig.

Bescherming tegen contact met deeltjes en vloeistoffen

De EM-instrumentadapter is beschermd tegen het binnendringen van vaste vreemde
voorwerpen ≥ 1 mm in doorsnede, tegen krachtige waterstralen en de effecten van tijdelijke
onderdompeling in water (geclassificeerd als IP46/IP47 op grond van IEC 60529).

Biocompatibiliteit (conform EN ISO 10993-1)

De EM-instrumentadapter is biocompatibel en gecategoriseerd als een instrument dat in contact
staat met het lichaamsoppervlak.
• Behuizing en kabel: beperkt contact met huid ≤ 24 uur

Verwachte levensduur

Specificaties EM-instrumentadapter

Levensduur 20 herbewerkingscycli

Afmetingen en gewicht

Specificaties Beschrijving

Hoogte x Lengte x Breedte 18 mm x 46 mm x 25 mm

Kabellengte 2,3 m

Gewicht 75 g

Materialen

Specificaties Beschrijving

Behuizing PEEK zwart

Kabel Silicone

Stekker Roestvrij staal

Omgevingsspecificaties

Specificaties Beschrijving

Transport/
Opslagcon-
dities

Temperatuur -10 °C tot 45 °C

Vochtigheid 10% tot 90% (niet-condenserend)

Druk 500-1.060 hPa

Bedrijfscon-
dities

Temperatuur 10 °C tot 35 °C

Vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend)

Druk (hoogte) 700 hPa tot 1.060 hPa (~0 tot 3.000 m)

EM-ADAPTERS
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Technische gegevens van de adapter
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5 EM-REFERENTIES
5.1 EM-patiëntreferentie

Algemene informatie

Met de EM-patiëntreferentie (18099-24) kan het navigatiesysteem de locatie van het hoofd van
de patiënt tijdens de procedure volgen. Het systeem herkent de referentie aan de hand van de
unieke elektronische informatie die is opgeslagen op de EM-patiëntreferentie.

De EM-patiëntreferentie gebruiken

Lees de patiëntregistratie-informatie alvorens de patiënt te registreren.

MR-omgeving

De EM-patiëntreferentie is niet bedoeld voor gebruik in een MR-omgeving omdat het instrument
dan beschadigd kan raken waardoor de navigatie incorrect is en mogelijk persoonlijk letsel
optreedt.

Verwachte levensduur

De EM-patiëntreferentie heeft een levensduur van ten minste drie jaar, mits gebruikt
overeenkomstig de instructies en opgeslagen in de meegeleverde niet-steriele instrumentkoffer.

Steriliteit

De EM-patiëntreferentie is niet-steriel omdat registratie meestal wordt verricht in een niet-steriele
omgeving.

De EM-patiëntreferentie mag niet worden gesteriliseerd, omdat hierdoor het instrument kan
worden beschadigd.

Compatibiliteit

De EM-patiëntreferentie kan worden gebruikt in combinatie met het schedelregistratiepakket
voor KNO EM (B11013).

EM-REFERENTIES
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Onderdelen

①
②

③

④

Afbeelding 11  

Nr. Component Functie/Gebruik

① Referentiedeel De hoofdbehuizing van het instrument

② Verificatiepunt Wordt gebruikt voor verificatie van de nauwkeurigheid van EM-in-
strumenten

③ Stekker Wordt aangesloten op het EM-basisstation voor tracking

④ Kabel Hiermee worden gegevens overgezet

OPMERKING. Controleer steriele instrumenten niet op het verificatiepunt, omdat deze dan niet-
steriel kunnen worden en de patiënt kunnen schaden. 

Correcte hantering

Waarschuwing
Om onbedoelde beweging van de referentie te voorkomen, mag er geen druk op worden
uitgeoefend en mag er geen spanning op de kabel staan.

Waarschuwing
Wanneer u de oriëntatie van de EM-patiëntreferentie op de patiënt verandert, is een nieuwe
registratie noodzakelijk.

Beweeg de EM-patiëntreferentie niet ten opzichte van de anatomie van de patiënt
gedurende de procedure. Door de referentiepositie te wijzigen, verandert het
meetpuntcoördinatensysteem hetgeen de patiënt in gevaar kan brengen.

De EM-patiëntreferentie in- of uitschakelen

Stap

1. Sluit de stekker van de EM-patiëntreferentie aan op een instrumentpoort op het EM-ba-
sisstation.

2. Na enkele ogenblikken wordt het ledlampje op het basisstation groen.
De referentie is nu klaar voor gebruik.

3. Als u de referentie wilt uitschakelen, trekt u voorzichtig aan het geribbelde deel van de
stekker om deze los te koppelen van het EM-basisstation.

EM-patiëntreferentie
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Verificatiepunt

①

Afbeelding 12  

Elke EM-patiëntreferentie heeft een verificatiepunt ① waarmee de nauwkeurigheid van de EM
Softouch kan worden gecontroleerd.
OPMERKING. Controleer steriele instrumenten niet op het verificatiepunt van de EM-
patiëntreferentie, omdat deze dan niet-steriel kunnen worden en de patiënt kunnen schaden. 

De EM-patiëntreferentie bevestigen

① ② ③
Afbeelding 13  

Stap

1. Selecteer een intact gebied op het voorhoofd van de patiënt en controleer of dit schoon,
droog en vrij van haren of incisies is.

2. Knip een stuk zachte chirurgische tape ③ af en bevestig de referentie ② op de huid en
voer daarbij voldoende kracht op de huid uit.
Zorg dat de referentie met behulp van de chirurgische tape op de huid blijft plakken en
alleen met kracht kan worden verwijderd.

EM-REFERENTIES
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Stap

3. Vorm een lus ① met de kabel en bevestig deze met tape op het hoofd van de patiënt om
te zorgen dat mogelijke trekkrachten de positie van de referentie niet in gevaar brengen.

4. Zodra de EM-patiëntreferentie ② op het hoofd van de patiënt is bevestigd, kunt u ver-
dergaan met de patiëntregistratie.

OPMERKING. Positioneer de referentie zodanig dat de kabel uw werkzaamheden niet hindert. 

OPMERKING. Geschikte zachte chirurgische tape om de EM-patiëntreferentie vast te zetten
moet elastisch zijn en bestand tegen vloeistoffen en vocht met een goed kleefkracht op huid en
plastic (bijv. Soft Cloth Surgical Tape Medipore™ H van 3M). 

Voorzorgsmaatregelen

Waarschuwing
Plak de EM-patiëntreferentie niet op huid die niet intact is. Maar breng het alleen aan op
gezonde, haarloze/geschoren, intacte huid.

Waarschuwing
Plaats de EM-patiëntreferentie niet te dicht bij huidincisies of op andere delen met
beweeglijke huid, omdat hierdoor de huid kan gaan schuiven met navigatie-
onnauwkeurigheden tot gevolg.

Waarschuwing
Plak de EM-patiëntreferentie niet opnieuw vast met hetzelfde stuk chirurgische tape (bijv.
voor herpositionering) omdat de kleefkracht niet kan worden gegarandeerd. Gebruik een
nieuw stuk tape als u de EM-patiëntreferentie moet herpositioneren.

De patiënt afdekken

Dek de patiënt indien nodig af na bevestiging van de EM-patiëntreferentie op de huid van de
patiënt.

Waarschuwing
Plaats de afdekdoeken zonder spanning, omdat spanning kan resulteren in navigatie-
onnauwkeurigheid en letsel bij de patiënt.

Gerelateerde links

De EM-patiëntreferentie bevestigen op pagina 44

De EM-patiëntreferentie verwijderen

Stap

1. Gebruik een lijmoplossend middel en doordrenk daarmee de chirurgische tape die op de
huid van de patiënt is aangebracht.

2. Trek voorzichtig aan de zijkant van de chirurgische tape om deze te verwijderen.

EM-patiëntreferentie
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5.2 Schedelregistratiepakket voor KNO EM

Algemene informatie

Het schedelregistratiepakket voor KNO EM (B11013) bevat onderdelen voor invasieve fixatie
op de schedel. In combinatie met de EM-patiëntreferentie wordt de set gebruikt voor craniale en
KNO-procedures met behulp van elektromagnetische tracking.

Steriliteit

De EM-schedelreferentiebasis en de KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik
1,5 mm x 6 mm (5 stuks) worden niet-steriel geleverd en moeten voorafgaand aan gebruik
worden gesteriliseerd.
De schroeven moeten na gebruik worden weggeworpen.

Compatibele niet-Brainlab schroeven en schroevendraaiers

Het schedelregistratiepakket voor KNO EM wordt aanbevolen voor gebruik met de volgende
niet-Brainlab schroeven en schroevendraaiers:

Fabrikant Beschrijving Artikelnum-
mer

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (1,5 mm zelf-borend, lengte 6 mm) 400.056

Schroevendraaierblad 313.252

Handgreep schroevendraaier 311.007

Onderdelen

① ②

③

④⑤

Afbeelding 14  

Nr. Component Artikelnum-
mer

① EM-schedelreferentiebasis 18099-06

② EM-registratiepointer 18099-23

③ KLS Martin botfixatieschroef voor eenmalig gebruik 1,5 mm x 6 mm
(5 stuks) 52170

④ Handgreep voor bladen (KLS Martin) 52127

⑤
Boorstift 1,1 mm
Schroevendraaierblad (KLS Martin)

52126
52171

EM-REFERENTIES
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Schroevendraaier gebruiken

Waarschuwing
Gebruik uitsluitend de aangegeven implanteerbare schroeven in combinatie met de
schedelreferentieset voor KNO EM. Gebruik van andere schroeven kan leiden tot ernstig
letsel van de patiënt.

Tips voor het inbrengen van schroeven

Afspoelen van de schroef met NaCl-oplossing kan frictie verminderen en het inbrengen van de
schroef gemakkelijker maken. Het is gemakkelijker om de schroef loodrecht op het bot in te
brengen dan onder een hoek.

Waarschuwing
Als de patiënt een hoge botdichtheid heeft, kan voorboren het inschroeven
vergemakkelijken en ervoor zorgen dat schroeven niet breken. Gebruik voor het voorboren
geen stiftdiameters groter dan 1,1 mm en hanteer een maximale diepte van 5 mm zodat de
schedel niet wordt doorboort. Volg de richtlijnen voor het voorboren van de fabrikant.

Tips voor positioneren

Positioneer het apparaat zodanig dat het geen belemmering vormt voor de chirurg.
De EM-patiëntreferentie met de schedelregistratiepakket voor KNO EM daarop bevestigd,
moet zich binnen het EM-trackingvolume bevinden tijdens de registratie en navigatie. Raadpleeg
de Cranial EM softwarehandleiding en/of ENT EM softwarehandleiding.
Zorg ervoor dat er voldoende botdichtheid is (pas op voor de leeftijd van de patiënt of potentiële
ziekten die de botmineraaldichtheid verlagen, zoals osteoporose). Controleer de
planninggegevens voordat het schedelregistratiepakket voor KNO EM wordt geplaatst.
Bepaal de dikte, kromming en kwaliteit van de schedel om de penetratiediepte van de ingebrachte
schroef te kunnen bepalen.

Waarschuwing
Het is de verantwoordelijkheid van de chirurg ervoor te zorgen dat de
schedelregistratiepakket voor KNO EM bevestigd wordt op een veilig en niet-gevoelig
gebied van de schedel. De schedelregistratiepakket voor KNO EM wordt door middel van
een minimale incisie bevestigd en er wordt een beetje druk uitgeoefend. Om deze reden
kan bevestiging op kritische gebieden letsel veroorzaken bij de patiënt.

Plaats de schedelregistratiepakket voor KNO EM zodanig dat deze geen structuren of
gebieden afdekt die belangrijk zijn voor registratie.

Schedelregistratiepakket voor KNO EM
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EM-schedelreferentiebasis aansluiten op de patiënt

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Afbeelding 15  

Stap

1. Zet de schroevendraaier in elkaar, indien nodig:
• Trek de voorste huls ② van de handgreep ③ naar achteren.
• Steek het schroevendraaierblad ① in de handgreep en laat de huls los.

2. Desinfecteer het gebied waarop de EM-schedelreferentiebasis ⑦ wordt bevestigd.

3. Maak een incisie.

4. Plaats de canule ⑤ in de referentiebasis en bevestig de fixatiemoer van de canule ④.

5. Plaats de referentiebasis ⑦ op de schedel van de patiënt door de canule ⑤ in de incisie
te plaatsen.
OPMERKING. Zorg dat de positie van de referentiebasis geen belemmering vormt voor
de chirurg en dat de referentiebasis geen belangrijke delen afdekt die worden gebruikt
voor de oppervlakteregistratie. 

OPMERKING. Bekijk de oriëntatie van de EM-schedelreferentiebasis voordat de punten
in het hoofd van de patiënt worden gedrukt. 

6. Zorg dat de kabel van de EM-patiëntreferentie schoon en gedesinfecteerd is voordat de-
ze aan de EM-schedelreferentiebasis wordt bevestigd.

7. Plaats een boorvrije schroef ⑥ door de canule ⑤ en gebruik de schroevendraaier om de
schroef volledig in het bot te schroeven. Oefen geen overmatige neerwaartse druk uit.
OPMERKING. Als de buis die u gebruikt een venster heeft, draai de schroef dan iets los-
ser door deze ongeveer een halve slag linksom te draaien. Dit vereenvoudigt aan het
eind van de operatie het verwijderen van het apparaat. 

8. Pas enige druk toe op de schedelreferentiebasis om de pennen ⑦ in de schedel van de
patiënt te plaatsen.

9. Draai de fixatiemoer van de canule ④ naar rechts om de referentiebasis ⑦ vast te zetten.

EM-schedelreferentiebasis op het bot bevestigen

Stap

1. Oefen minimale druk uit op de EM-schedelreferentiebasis om de pennen ⑤ door de
huid heen in de schedel vast te zetten om zo een stevige verbinding op het bot te krijgen.
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Stap

2. Draai de bevestigingsmoer voor de buis ④ rechtsom om de pennen in het bot te drukken
waarmee de EM-schedelreferentiebasis wordt vastgezet.

Waarschuwing
Zorg dat de EM-schedelreferentiebasis stevig op het hoofd van de patiënt wordt bevestigd.

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

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

Waarschuwing
Oefen niet te veel kracht uit op de schroeven om breuken te vermijden. Als de schroef te
ver is ingeschroefd en de buis niet beweegt, dan moet u de schroef een halve slag
losdraaien.

De EM-patiëntreferentie bevestigen

① ②

Afbeelding 16  

Stap

1. Plaats de voorste rand van de niet-steriele EM-patiëntreferentie ① in het verbindings-
stuk van de EM-schedelreferentiebasis.

Schedelregistratiepakket voor KNO EM
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Stap

2. Druk de referentie zachtjes omlaag en klik hem in positie ②.
OPMERKING. Zorg dat de canulefixatiemoer nog is aangedraaid. 

3. Bevestig de referentiekabel in een lus op de huid met tape om overmatige trekkracht te
voorkomen.

Patiënt registreren

Zodra de EM-patiëntreferentie is bevestigd, kunt u patiëntregistratie uitvoeren.

Waarschuwing
Zorg ervoor dat het schedelregistratiepakket voor KNO EM stevig bevestigd is op het hoofd
van de patiënt en dat alle schroeven stevig zijn vastgezet voordat u begint met de
patiëntregistratie. Als het schedelregistratiepakket voor KNO EM beweegt, zal tracking
onnauwkeurig zijn waardoor de patiënt in gevaar wordt gebracht.

Waarschuwing
Schroef geen schroeven van het schedelregistratiepakket voor KNO EM los na de
patiëntregistratie.

Correcte hantering

Stel onderdelen van de EM-schedelreferentieset niet bloot aan overmatige trekkracht, omdat dit
beschadiging of losraken van het hulpmiddel of de schroeven kan veroorzaken, waardoor de
patiënt letsel kan oplopen.

De EM-schedelreferentieset gebruiken tijdens de navigatie

Waarschuwing
Stel de EM-schedelreferentieset tijdens de volgende procedures niet opnieuw in. Het hele
metingcoördinatensysteem is niet langer nauwkeurig en de punt van het instrument wordt
niet correct weergegeven.

Waarschuwing
Stoot niet tegen de EM-schedelreferentieset tijdens de operatie, omdat dit letsel bij de
patiënt of onnauwkeurigheden kan veroorzaken.
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Het schedelregistratiepakket voor KNO EM verwijderen

①

②

Afbeelding 17  

Stap

1. Als de canule geen venster heeft:
a. Maak de bevestigingsmoer ① op de canule los.
b. Verwijder de schroef met de schroevendraaier.
c. Verwijder de EM-schedelreferentiebasis door deze omhoog te trekken.

2. Als de canule een venster heeft:
a. Verwijder de bevestigingsmoer ① helemaal van de canule.
b. Verwijder de EM-schedelreferentiebasis door deze omhoog te trekken.
c. Als de schroef ② een halve slag was losgedraaid tijdens de plaatsing, schuift u de

buis lateraal van de schroef weg en tilt u de canule weg.
d. Verwijder de schroef met de schroevendraaier.

Schedelregistratiepakket voor KNO EM
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5.3 EM KNO-patiëntreferentie

Algemene informatie

Met de EM KNO-patiëntreferentie (18099-04) kan het navigatiesysteem de locatie van het hoofd
van de patiënt tijdens de procedure volgen. Het systeem herkent de referentie aan de hand van
de unieke elektronische informatie die is opgeslagen op de EM KNO-patiëntreferentie.
De referentie wordt op zijn plaats op de patiënt gehouden door de stevige bevestiging van de
klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie (18099).

Steriliteit

De EM KNO-patiëntreferentie en klevende wegwerphouder zijn beide niet-steriel, omdat een
registratie in een niet-steriele omgeving wordt uitgevoerd.

Compatibiliteit

De EM-patiëntreferentie moet worden gebruikt in combinatie met de klevende EM-
wegwerphouder voor patiëntreferentie.

Onderdelen

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Afbeelding 18  

Nr. Onderdeel Component

① Referentiedeel

EM KNO-patiëntreferentie
② Verificatiepunt

③ Stekker

④ Kabel

⑤ Kleefplakker

Klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie
⑥ Instelbare gaten

⑦ Montage

⑧ Klemsluiting

Correcte hantering

Waarschuwing
Om onbedoelde beweging van de referentie te voorkomen, mag er geen druk op worden
uitgeoefend en mag er geen spanning op de kabel staan.

EM-REFERENTIES

Instrumentenhandleiding Rev. 1.0 Craniaal/KNO EM-tracking 47



Waarschuwing
Wanneer u de oriëntatie van de EM KNO-patiëntreferentie op de patiënt verandert, is een
nieuwe registratie noodzakelijk.

Verificatiepunt

①

Elke EM KNO-patiëntreferentie heeft een conus ① waarmee de nauwkeurigheid van de EM-
instrumenten kan worden gecontroleerd.
OPMERKING. Controleer steriele instrumenten niet op het verificatiepunt, omdat deze dan niet-
steriel kunnen worden en de patiënt kunnen schaden. 

Voorzorgsmaatregelen voor klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie

Waarschuwing
Plak de klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie niet opnieuw (bijv. om opnieuw
te positioneren), omdat de kleefkracht dan niet kan worden gegarandeerd. Wanneer de
houder moet worden verplaatst, moet u een nieuwe gebruiken.

Gebruik de klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie niet op beschadigde huid,
maar breng het alleen aan op gezonde, haarloze/geschoren, intacte huid.

Plaats de klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie niet te dicht bij huidincisies
of op andere delen met beweeglijke huid, omdat hierdoor de huid kan gaan schuiven met
navigatie-onnauwkeurigheden tot gevolg.

EM KNO-patiëntreferentie
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De EM KNO-patiëntreferentie aansluiten op de patiënt

①

②

Afbeelding 19  

Stap

1. Selecteer een intact gebied op het voorhoofd van de patiënt en controleer of dit schoon,
droog en vrij van haren of incisies is.

2. Trek het papier van de kleefplakker op de klevende EM-wegwerphouder voor patiën-
treferentie ② en de houder op de huid.
OPMERKING. Controleer of de houder op de huid blijft plakken en alleen met kracht kan
worden verwijderd. 

3. Lijn de drie pennen op de EM KNO-patiëntreferentie ① uit op de bijbehorende openin-
gen in de houder ② en druk de referentie omlaag totdat hij volledig op zijn plaats vast-
klikt.
OPMERKING. De oriëntatie van de referentie op de houder kan in stappen van 120° wor-
den aangepast. Positioneer de referentie zodanig dat de kabel uw werkzaamheden niet
hindert. Zorg er bovendien voor dat er geen beweging mogelijk is tussen de referentie en
de houder. 

De EM KNO-patiëntreferentie in-/uitschakelen

Stap

1. Sluit de stekker van de EM KNO-patiëntreferentie aan op een instrumentpoort op het
EM-basisstation.

2. Na enkele ogenblikken wordt het ledlampje op het basisstation groen.
De referentie is nu klaar voor gebruik.

3. Als u de referentie wilt uitschakelen, trekt u voorzichtig aan het geribbelde deel van de
referentiestekker om deze los te koppelen van het EM-basisstation.

Klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie verwijderen

Stap

1. Gebruik een lijmoplossend middel en doordrenk daarmee de kleeflaag tussen de houder
en de huid van de patiënt.

2. Trek voorzichtig aan de zijkant van de houder om deze te verwijderen.
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Stap

3. Gooi de wegwerphouder onmiddellijk na gebruik weg.

OPMERKING. Steriliseer de EM KNO-patiëntreferentie of de wegwerphouder niet. 

De patiënt afdekken

Dek de patiënt indien nodig af nadat EM KNO-patiëntreferentie op de reeds aangebrachte
klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie is bevestigd.

Plaats de afdekdoeken zonder spanning, omdat spanning kan resulteren in navigatie-
onnauwkeurigheid en letsel bij de patiënt.

EM KNO-patiëntreferentie
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5.4 Technische gegevens van de referentie

MR-omgeving

De EM-patiëntreferentie en de EM KNO-patiëntreferentie zijn MR-onveilig.
De klevende wegwerphouder voor patiëntreferentie is MR-veilig (zonder de EM KNO
patiëntreferentie erop bevestigd).

Bescherming tegen contact met deeltjes en vloeistoffen

• EM-patiëntreferentie is geclassificeerd als IP47
• EM KNO-patiëntreferentie is geclassificeerd als IP46/IP47

Biocompatibiliteit (conform EN ISO 10993-1)

De referenties en klevende houder zijn biocompatibel en zijn gecategoriseerd als instrumenten die
in contact staan met het lichaamsoppervlak.
• Behuizing, kabel, kleefplakker en houder: beperkt contact met huid ≤ 24 uur

Verwachte levensduur

Specificaties EM-patiëntreferen-
tie

EM KNO-patiëntre-
ferentie

Klevende EM-wegwerphou-
der voor patiëntreferentie

Levensduur
Drie (3) jaar, mits gebruikt overeenkomstig
de instructies en opgeslagen in de meegele-
verde niet-steriele instrumentkoffer

Voor eenmalig gebruik

Opslag

18099-04 en 18099-24: Bewaar de EM-patiëntreferentie in de EM-instrumentdoos van de
transportkoffer van de EM-trackingeenheid voor niet-steriele instrumenten. Zie de
systeemhandleiding voor meer informatie.
18099: De klevende wegwerphouder voor patiëntreferentie moet tot gebruik in de
oorspronkelijke verpakking blijven.

Afmetingen en gewicht

Specificaties EM-patiëntreferen-
tie

EM KNO-patiëntre-
ferentie

Klevende EM-wegwerphou-
der voor patiëntreferentie

Hoogte x Lengte
x Breedte

5,6 mm x 25,2 mm x
24 mm

12 mm x 38 mm x 31
mm

Hoogte x Diameter: 20 mm x
40 mm

Kabellengte 2,4 m 2,3 m N.v.t.

Gewicht 60 g 71 g 6 g

Materialen

Specificaties EM-patiëntreferentie en EM KNO-patiëntreferentie

Behuizing PEEK zwart

Kabel Silicone

Stekker Roestvrij staal
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Specificaties Klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie

Montage Polyymethyleen (POM)

Kleefplakker Biocompatibel schuim acryl kleefmiddel

Omgevingsspecificaties

Transport-/opslagcondities:

Specificaties EM-patiëntreferentie en EM KNO-patiën-
treferentie

Klevende EM-wegwerphou-
der voor patiëntreferentie

Temperatuur -10 °C tot 45 °C 12 °C tot 30 °C

Vochtigheid 10% tot 90% (niet-condenserend) 20% tot 80% (niet-condense-
rend)

Druk 500-1.060 hPa 700 hPa tot 1.060 hPa

Bedrijfscondities:

Specificaties EM-patiëntreferentie en EM KNO-patiën-
treferentie

Klevende EM-wegwerphou-
der voor patiëntreferentie

Temperatuur 10 °C tot 35 °C 12 °C tot 30 °C

Vochtigheid 20% tot 80% (niet-condenserend) 20% tot 80% (niet-condense-
rend)

Druk
Hoogte

700 hPa tot 1.060 hPa
~0 tot 3.000 m

700 hPa tot 1.060 hPa
~0 tot 3.000 m

OPMERKING. De samenstelling van de kleefplakker zorgt ervoor dat de milieuspecificaties
strenger zijn dan die voor de EM-patiëntreferentie en/of EM KNO-patiëntreferentie. Als de
klevende EM-wegwerphouder voor patiëntreferentie wordt gebruikt, bewaard of vervoerd met
de EM KNO-patiëntreferentie, gebruik dan de specificaties voor de klevende EM-
wegwerphouder voor patiëntreferentie. 

Technische gegevens van de referentie
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