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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis ikke du finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada og Sentral- og Sør-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransktalende områ-
der Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Programvareoppdateringer og feltstøtte tilbys for åtte års service for dette produktet.

Tilbakemelding

Til tross for nøye gjennomgang av denne brukerveiledningen, kan feil kan forekomme. Kontakt
oss på user.guides@brainlab.com hvis du har forbedringsforslag.

Produsent

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

GENERELL INFORMASJON
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1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon beskyttet av åndsverkloven. Ingen del
av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra
Brainlab.

Brainlab-varemerker

Brainlab® er et registrert varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være dekket av ett eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. For detaljer se: https://www.brainlab.com/patent/.

Integrert tredjeparts programvare

Denne programvaren er basert på følgende arbeid. Hele lisensen og opphavsretten finner du ved
å følge koblingene under:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++ gjort tilgjengelig under Apache programvarelisens (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0.html)

Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.

CE-merke

• CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i
rådsdirektiv 93/42/EØF, direktivet om medisinsk utstyr ("MDD").

• Instrument Selection er en del av Spine & Trauma-navigasjonssystemet,
som er et produkt i klasse IIb i henhold til reglene etablert av MDD.

Instrukser for avhending

Elektrisk og elektronisk utstyr skal kun avhendes i henhold til forskriftene. For informa-
sjon om WEEE-direktivet (direktivet for elektrisk og elektronisk avfall) henvises du til:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridisk informasjon
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1.3 Tiltenkt bruk

Indikasjoner for bruk

Spine & Trauma-navigasjonssystemet er ment som et intraoperativt, bildestyrt
lokaliseringssystem som gjør det mulig å utføre kirurgi med minimale inngrep. Den knytter en
frihåndssonde, som spores av et passivt markørsensorsystem, til et virtuelt databildeområde på
en pasients preoperative eller interoperative bildedata i 3D.
Spine & Trauma-navigasjonssystemet muliggjør dataassistert navigasjon i medisinske
bildedata, som kan tas opp før eller under operasjonen ved hjelp av et passende system for
bildetaking. Programvaren planlegging av størrelsen på skrueimplantater, og navigering på rigide
beinstrukturer med forhåndskalibrert og ekstra individuelt kalibrert kirurgisk verktøy.
Systemet er indisert for alle medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan være
hensiktsmessig og der en henvisning til en fast anatomisk struktur, for eksempel hodeskallen,
bekkenet, et langt bein eller en ryggvirvel, kan identifiseres i forhold til bildet som blir tatt (CT, MR,
3D-fluoroskopisk bilderekonstruksjon) og/eller en bildedatabasert modell av anatomien.

Tiltenkt pasientpopulasjon

Pasientpopulasjonen inkluderer alle medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan
være hensiktsmessig og der en henvisning til en fast anatomisk struktur, for eksempel
hodeskallen, bekkenet, et langt bein eller en ryggvirvel kan identifiseres i forhold til bildet som blir
tatt (CT, MR, 3D-fluoroskopisk bilderekonstruksjon).

Tiltenkt bruker

De tiltenkte programvarebrukerne er kirurger og deres kliniske personale.

Brukssted

Programvaren skal brukes i operasjonsstuer.

Kontroll av riktighet

Advarsel
Før pasienten behandles, kontrolleres riktigheten av all inndata og utdata i systemet.

GENERELL INFORMASJON
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1.4 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. Disse inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon om potensielle problemer med enheten. Slike problemer inkluderer
funksjonssvikt i enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader er formatert i kursiv og brukes til å indikere flere nyttige tips. 

Symboler
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1.5 Kompatibilitet med medisinske enheter og
programvare

Kompatibel Brainlab medisinsk programvare

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med
systemet. Ta kontakt med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med medisinsk
programvare fra Brainlab.

Programvare som ikke leveres av Brainlab

Kun autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare på Brainlab-systemet. Unngå å
installere eller fjerne programvareapplikasjoner.

Enheter som ikke leveres av Brainlab

Advarsel
Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er autorisert av Brainlab, kan
påvirke negativt enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller omgivelsene i
fare.

Antivirusprogramvare

Forsikre deg om at antivirusprogramvaren ikke modifiserer noen av Brainlab-katalogene.

Advarsel
Vær klar over at enkelte innstillinger for beskyttelse mot skadelig programvare (f.eks.
virusskanner) kan redusere systemets ytelse. For eksempel kan hastigheten av prosesser
som innlasting og lagring av pasientdata være redusert hvis skanninger utføres i sanntid
og hver filtilgang overvåkes. Brainlab anbefaler å deaktivere sanntidsskanninger og
gjennomføre virusskanninger utenom klinikkens åpningstid.

Systemoppdateringer

Unngå eventuelt systemrelatert brukerinteraksjon (f.eks. informasjonsvarslinger eller deteksjon av
skadelig programvare) under behandlinger.

Advarsel
Du må ikke laste ned eller installere oppdateringer under behandlingsplanlegging.

GENERELL INFORMASJON

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0 9



1.6 Opplæring og dokumentasjon

Ansvar

Advarsel
Dette systemet er kun et hjelpemiddel for kirurgen og erstatter ikke kirurgens erfaring og/
eller ansvar ved bruk. Det må alltid være mulig for brukeren å fortsette uten hjelp av
systemet.
Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og instrumenteringstilbehør.

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram holdt av
en representant for Brainlab før de bruker systemet.

Forlenget tid i operasjonssalen

Brainlab-navigasjonssystemer er sensitivt teknisk utstyr. Avhengig av OR-oppsettet, plassering av
pasienten samt varigheten og kompleksiteten av beregninger kan varigheten av operasjoner der
navigasjon brukes variere. Det er opp til brukeren å avgjøre om en eventuell forlengelse av tiden
er akseptabelt for den respektive pasienten og behandlingen.

Lese brukerveiledninger

Denne veiledningen beskriver en kompleks medisinsk programvare eller medisinske enheter som
må brukes med forsiktighet.
Det er derfor viktig at alle som bruker systemet, instrumentet eller programvaren:
• leser denne veiledningen nøye før utstyret tas i bruk
• har tilgang til denne veiledningen til enhver tid

Tilgjengelige brukerveiledninger

MERK: Hvilke brukerveiledninger som er tilgjengelige, avhenger av Brainlab-produktet. Ta kontakt
med Brainlab support hvis du har spørsmål vedrørende brukerveiledningene du mottok. 

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon
• Beskrivelse av OR-systemoppsett
• Detaljerte programvareinstruksjoner

Brukerveiledninger for ma-
skinvare

Detaljert informasjon om radioterapi og kirurgisk maskinvare, van-
ligvis definert som store komplekse instrumenter

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Rengjørings, desinfiserings-
og steriliseringsveiledning

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
ter

Brukerveiledning for system Detaljert informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjo-
ner og krav til overholdelse

Opplæring og dokumentasjon
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2 BRUKE INSTRUMENT
SELECTION

2.1 Komme i gang

Generell informasjon

Instrument Selection gjør det mulig å velge og kalibrere instrumenter i Spine & Trauma-
navigasjonssystemet.

Åpne Instrument Selection

Figur 1  

Trinn

1. Velg en pasient eller legg til en ny pasient (du kan også velge å hoppe over dette trinnet).
MERK: Den spesifikke sykdomsklassifiseringen kan også velges ved behov. 

2. Under kategorien Spine & Trauma velger du 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Det vises en liste over ulike kategorier. Under kategorien Preparation and Registration
velger du Instrument Selection.

BRUKE INSTRUMENT SELECTION
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2.2 Valg

Generell informasjon

Når Instrument Selection er startet, åpnes en valgside.
Alle tilgjengelige instrumenter er oppført enten individuelt (under Single Instruments) eller i
klinisk relevante sett (under Sets). Bruk én av kategoriene til å velge ønsket instrument.

Filtervalg – Område

Figur 2  

Funksjon

Area
Filtrerer instrumenter etter anatomisk relevans innenfor begge kategorier
MERK: Hvis du definerte sykdomsklassifiseringen under oppstarten, filtrerer Area au-
tomatisk de relevante instrumentene basert på denne klassifiseringen. 

Valg
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Velg et instrumentsett – Sett

Figur 3  

Lister opp Beskrevet iht.

Sets
Instrumenter gruppert etter klinisk relevans
MERK: Kompatible referanseenheter oppli-
stet 

Produsent, status, størrelse, artikkelnum-
mer

Velg et instrument – Enkle instrumenter

Figur 4  

Lister opp Beskrevet iht.

Single Instruments Alle tilgjengelige instrumen-
ter

Type, produsent, beskrivelse, art.nr.,
status

BRUKE INSTRUMENT SELECTION
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2.3 Montering

Generell informasjon

Før kalibrering må instrumentet monteres med relevante kompatible komponenter.

Montere instrumentet

Figur 5  

Trinn

1. Monter instrumentet med de kompatible komponentene.

2. Hvis du valgte et instrument fra Sets, vises en monteringsside, og du må følge instruksjo-
nene som vises under demonstrasjonen.
• Bruk alltid referanseenheten som vises på monteringssiden.

3. Hvis du valgte et instrument fra Single Instruments, monterer du instrumentet i henhold
til følgende tips:
• Bruk alltid den størst mulige referanseenheten for å øke kalibreringsnøyaktigheten.
• Fleksible instrumenter må kalibreres og navigeres med en borføring.

4. Når instrumentet er korrekt montert, velger du Calibrate eller starter kalibrering hvis mon-
teringssiden ikke ble vist.

Advarsel
Ikke bruk instrumenter som kan bøyes under prosedyren. Hvis et instrument bøyes under
kalibrering, må du stoppe kalibreringen og starte på nytt med et nytt instrument.

Montering

14 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0



2.4 Kalibrering

Generell informasjon

Etter montering sender programvaren deg til den tilsvarende instrumentkalibreringssiden.
For å kalibrere instrumentet ber programvaren deg om å gjøre ett av følgende:
• fullføre en instrumentspesifikk kalibreringsteknikk
• velge mellom to kalibreringsteknikker (et valgt kalibreringshull eller hakket)

Infrarøde artefakter

Se til at høyst reflekterende elementer og lyskilder aldri forstyrrer kameraets synsfelt.

Kalibrere instrumentet

Figur 6  

Trinn

1. Før kalibrering må du se til at:
• alle instrumentkomponenter er godt festet
• kun markørkulene til det valgte instrumentet og instrumentkalibreringsmatrisen er i

kameraets synsfelt
- Velg Camera for å se en større visning av kameraets synsfelt.

2. Bruk følgende tips for å kalibrere instrumentet.
• Kalibrering med kalibreringshullet:

- Bruk det minste kalibreringshullet som passer, og hold instrumentet i ro under kali-
brering.

- Sørg for at instrumentet er satt helt inn (er i kontakt med bakerste del av kalibre-
ringshullet).

• Kalibrering med hakket (skal ikke brukes til å kalibrere koniske instrumenter):
- Sørg for at tuppen berører referanseplan 4.
- Etter hver kalibrering med hakk må du også kalibrere instrumenttuppen.

BRUKE INSTRUMENT SELECTION
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Trinn

3. Når kalibreringen er ferdig, vises meldingen Calibration successful, og programvaren
sender deg til en nøyaktighetsside.

Tuppkalibrering

Figur 7  

Trinn

1. Hvis hakket ble brukt til kalibrering, må du også kalibrere instrumenttuppen.

2. Følg programvarens instruksjoner for enten å:
• holde instrumenttuppen i ro på referanseplan 1 (meiseltupper) eller referanseplan 2

(flate tupper), eller
• dreie tuppen i et dreiepunkt (spisse tupper)

MERK: For å oppnå vellykket kalibrering skal du bare kalibrere tuppen på det angitte om-
rådet i instrumentkalibreringsmatrisen. 

3. Når instrumenttuppen er kalibrert, sender programvaren deg til en verifiseringsside.

Kalibrering

16 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0



Mulige feilmeldinger

Figur 8  

Trinn

1. Under kalibrering kan to feilmeldinger vises:
• Below Required Accuracy:

- Instrumentets nøyaktighet ble forstyrret på en eller annen måte.
• Accuracy Can Be Improved:

- Instrumentet er feil montert og bør monteres på nytt.
- Velg Ignore for å godta instrumentet med potensielle kalibreringsunøyaktigheter.

2. Hvis du vil forbedre kalibreringsnøyaktigheten, følger du tipsene i dialogboksen og velger
Re-Calibrate.

MERK: Hvis instrumentet og/eller instrumentkalibreringsmatrisen ikke er synlige for kameraet,
får du en melding om dette. Dette korrigeres ved å posisjonere alle markørkuler tilbake i
kameraets synsfelt og fortsette med kalibreringen. 

BRUKE INSTRUMENT SELECTION
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2.4.1 Verifisering av kalibrering

Generell informasjon

Etter kalibrering vises en verifiseringsside. Du må nå verifisere kalibreringsnøyaktigheten.

Verifiseringsverktøy

Hvis ønskelig, bruk de ulike verktøyene som er tilgjengelig på verktøylinjen for å assistere i
verifiseringen.
Du kan justere tuppvisningen ved å justere størrelsen ved bruk av rullefeltene Diameter, Width
eller Length.
MERK: Disse justeringene forbedrer ikke kalibreringsnøyaktigheten (kun visningen endres). 

Verifisere kalibreringsnøyaktigheten

Figur 9  

Trinn

1. Sørg for at alle markørkuler er innenfor kameraets synsfelt.

2. Plasser instrumentet på ulike steder i instrumentkalibreringsmatrisen.
Hvis kalibreringen var vellykket:
• Instrumentets plassering i matrisen vises nøyaktig i programvarevisningen.
• Tip Distance er så kort som mulig.

3. Etter verifisering er to alternativer tilgjengelige. Velg:
• Yes hvis instrumentkalibreringen er nøyaktig. Når du har valgt denne:

- Meldingen Verification Successful vises.
- Programvaren sender deg til den sist besøkte programvaresiden.

• No hvis instrumentkalibreringen ikke er nøyaktig. Velg enten:
- Re-Calibrate: Gå tilbake til Calibration-siden og kalibrere instrumentet på nytt.
- Discard Calibration: Gå tilbake til den sist besøkte programvaresiden.

Verifisering av kalibrering
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2.4.2 Etter kalibrering

Kalibrerte instrumenter

Figur 10  

Trinn

1. Alle kalibrerte instrumenter er oppført under kategorien Calibrated Instruments.

2. Hvis du vil kalibrere flere instrumenter, velger du ønsket instrument / ønskede instrumen-
ter og følger kalibreringstrinnene.
MERK: Hvis du prøver å kalibrere et nytt instrument som har en identisk referanseenhets-
geometri som et tidligere kalibrert instrument, vises en melding. Du må velge én av føl-
gende:
• Yes for å forkaste den tidligere kalibreringen og fortsette med det nye instrumentet.
• No for å gå tilbake til valgsiden og bruke en annen referanseenhet. 

3. Når alle instrumenter er kalibrert, velger du Navigate for å fortsette til navigering.
• Hvis du vil gå tilbake til Content Manager, velger du Home.

BRUKE INSTRUMENT SELECTION
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Etter kalibrering
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