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1 GENERELLE
OPLYSNINGER

1.1 Kontaktoplysninger

Support

Kontakt Brainlab-support, hvis du ikke kan finde de oplysninger, du har brug for, i denne
vejledning, eller hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer:

Region Telefon og fax E-mail

USA, Canada, Mellem- og Syd-
amerika

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

us.support@brainlab.com

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

Storbritannien Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spanien Tlf.: +34 900 649 115

Frankrig og fransktalende områder Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asien, Australien, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Forventet brugslevetid

Der tilbydes otte års service for dette produkt. I denne periode tilbydes softwareopdateringer og
service på stedet.

Feedback

På trods af omhyggelig korrekturlæsning kan denne brugervejledning indeholde fejl. Kontakt os på
user.guides@brainlab.com, hvis du har forslag til forbedring.

Producent

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

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.2 Juridiske oplysninger

Ophavsret

Denne vejledning indeholder eneretsinformation, der er beskyttet af ophavsret. Ingen del af denne
vejledning må gengives eller oversættes uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra Brainlab.

Brainlab-varemærker

Brainlab® er et registreret varemærke tilhørende Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Patentoplysninger

Dette produkt kan være dækket af en eller flere patenter, eller afventende patentansøgninger. For
yderligere oplysninger, se: https://www.brainlab.com/patent/.

Integreret tredjepartssoftware

Denne software er delvist baseret på følgende arbejde. Den fulde meddelelse om licens og
ophavsret kan findes på linkene nedenfor:
• 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++ er gjort tilgængelig under Apache-softwarelicensen (http://www.apache.org/

licenses/LICENSE-2.0.html)

Salg i USA

Amerikansk føderal lovgivning begrænser denne anordning til salg via eller efter henvisning fra en
læge.

CE-mærke

• CE-mærkningen viser, at Brainlab-produktet opfylder de grundlæggende
krav i Det Europæiske Råds direktiv 93/42/EØF, direktivet om medicinsk ud-
styr (”MDD”).

• Instrument Selection er en del af Rygsøjle- og traumenavigationssyste-
met, som er et produkt i klasse IIb i henhold til reglerne fastsat af MDD.

Anvisninger for bortskaffelse

Elektrisk og elektronisk udstyr må udelukkende bortskaffes i overensstemmelse med
gældende lovgivning. Oplysninger vedrørende WEEE-direktivet (affald af elektrisk og
elektronisk udstyr) findes på:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridiske oplysninger
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1.3 Tilsigtet brug

Indikationer for brug

Rygsøjle- og traumenavigationssystemet er et intraoperativt billedguidet lokaliseringssystem,
som muliggør minimalt invasiv kirurgi. Det forbinder en håndsonde, som spores via et passivt
markørsystem, med et virtuelt computerbilledsted på en patients præoperative eller intraoperative
3D-billeddata.
Rygsøjle- og traumenavigationssystem giver mulighed for computerstøttet navigation i
medicinske billeddata, som enten kan hentes præoperativt eller intraoperativt ved hjælp af et
egnet billeddannelsessystem. Softwaren giver mulighed for planlægning af størrelsen af
skrueimplantater samt navigation på faste knoglestrukturer med både forhåndskalibrerede og
individuelt kalibrerede kirurgiske instrumenter.
Systemet er beregnet til alle medicinske tilstande, hvor brugen af stereotaktisk kirurgi er relevant,
og hvor en reference til en fast anatomisk struktur som f.eks. kraniet, bækkenet eller en lang
knogle eller hvirvel kan identificeres relativt i forhold til det scannede billede (CT-, MR-, 3D-
gendannelse af fluoroskopibillede) og/eller en model af anatomien, som er baseret på billeddata.

Tiltænkt patientpopulation

Patientpopulationen omfatter alle medicinske tilstande, hvor brugen af stereotaktisk kirurgi er
relevant, og hvor en reference til en fast anatomisk struktur som f.eks. kraniet, bækkenet eller en
lang knogle eller hvirvel kan identificeres relativt i forhold til det scannede billede (CT-, 3D-
gendannelse af fluoroskopibillede).

Tilsigtet bruger

De tilsigtede softwarebrugere er kirurger og deres kliniske personale.

Anvendelsessted

Programmet er beregnet til brug i operationsstuer.

Gennemgang af plausibilitet

Advarsel
Før patientbehandlingen påbegyndes, skal plausibiliteten af alle de oplysninger, der er lagt
ind i og modtaget af systemet, gennemgås.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.4 Symboler

Advarsler

Advarsel
Advarsler er markeret med trekantede advarselssymboler. De indeholder vigtige
sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for personskade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med forkert brug af udstyret.

Forsigtighedsanvisninger

Forsigtighedsanvisninger er markeret med runde forsigtighedsanvisningssymboler. De
indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger vedrørende risiko for problemer med enheden.
Sådanne problemer omfatter funktionsfejl, sammenbrud, beskadigelse af enheden eller
materiel skade.

Bemærkninger

BEMÆRK: Bemærkninger er angivet med kursiv skrift og angiver yderligere nyttige tips. 

Symboler
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1.5 Kompatibilitet med medicinsk udstyr og software

Kompatibel medicinsk Brainlab-software

Det er kun Brainlabs medicinske software, som er specificeret af Brainlab, der må installeres og
anvendes sammen med systemet. Kontakt Brainlab-support for afklaring vedr. kompatibiliteten
med Brainlab medicinsk software.

Software, som ikke er Brainlab-software

Det er kun autoriserede Brainlab-medarbejdere, der må installere software i Brainlab-
systemet. Undlad at installere eller afinstallere nogen softwareapplikationer.

Enheder, som ikke tilhører Brainlab

Advarsel
Brug af kombinationer af medicinsk udstyr, som ikke er godkendt af Brainlab, kan have en
negativ indvirkning på udstyrets sikkerhed og/eller effektivitet og udgøre en
sikkerhedsrisiko for patienten, brugeren og/eller miljøet.

Antivirussoftware

Sørg for, at antivirussoftwaren ikke ændrer nogen Brainlab-mapper.

Advarsel
Vær opmærksom på, at nogle indstillinger for beskyttelsessoftware mod skadelig software
(f.eks. virusscanner) kan påvirke systemets ydelse negativt. For eksempel kan indlæsning
og lagring af patientdata være langsom, hvis der udføres realtidsscanninger, og hver
eneste filåbning overvåges. Brainlab anbefaler at deaktivere realtidsscanninger og udføre
virusscanninger uden for klinisk åbningstid.

Systemopdateringer

Undgå systemrelateret brugerinteraktion (f.eks. beskeder eller detektion af malware) under
behandlinger.

Advarsel
Undlad at downloade og installere opdateringer under behandlingsplanlægning.

GENERELLE OPLYSNINGER
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1.6 Oplæring og dokumentation

Ansvar

Advarsel
Dette system er kun en hjælp til kirurgen og erstatter eller overflødiggør ikke kirurgens
erfaring og/eller ansvar under anvendelsen. Det skal altid være muligt for brugeren at
fortsætte uden hjælp fra systemet.
Kun uddannet medicinsk personale må betjene systemets komponenter og de tilhørende
instrumenter.

Brainlab-oplæring

For at bidrage til en sikker og hensigtsmæssig brug af systemet bør alle brugere, før de bruger
systemet, deltage i et oplæringsprogram, som afholdes af en Brainlab-repræsentant.

Udvidet operationsstuetid

Brainlab-navigationssystemer er følsomt teknisk udstyr. Afhængigt af operationsstueopsætningen,
patientplacering, beregningstider og kompleksitet, kan operationsvarigheden ved hjælp af
navigation variere. Det er op til brugeren at afgøre, om en potentiel forlængelse er acceptabel for
den respektive patient og behandling.

Læs brugervejledninger

Denne vejledning beskriver kompleks medicinsk software eller medicinsk udstyr, som skal
anvendes med forsigtighed.
Det er derfor vigtigt, at alle brugere af systemet, instrumentet eller softwaren:
• Læser denne brugervejledning grundigt inden håndtering af udstyret.
• Til enhver tid har adgang til denne vejledning.

Tilgængelige brugervejledninger

BEMÆRK: Tilgængelige brugervejledninger varierer afhængigt af Brainlab-produktet. Hvis du har
spørgsmål vedrørende de brugervejledninger, du modtog, bedes du kontakte Brainlab-support. 

Brugervejledning Indholdsfortegnelse

Softwarebrugervejledninger
• Oversigt over behandlingsplanlægning og billedstyret navigation
• Beskrivelse af systemopsætningen på operationsstuen
• Detaljerede softwareanvisninger

Hardwarebrugervejlednin-
ger

Detaljerede oplysninger om strålebehandling og kirurgisk hard-
ware, generelt defineret som store, komplekse instrumenter

Instrumentbrugervejlednin-
ger Detaljerede anvisninger om instrumenthåndtering

Vejledning i rengøring, des-
infektion og sterilisering

Oplysninger om rengøring, desinfektion og sterilisering af instru-
menter

Systembrugervejledning Detaljerede oplysninger om systemopsætning

Teknisk brugervejledning Detaljerede tekniske oplysninger om systemet, herunder specifika-
tioner og compliance

Oplæring og dokumentation
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2 BRUG AF INSTRUMENT
SELECTION

2.1 Startvejledning

Generelle oplysninger

Instrument Selection gør det muligt at vælge og kalibrere instrumenter i Rygsøjle- og
traumenavigationssystemet.

Åbn Instrument Selection

Figur 1  

Trin

1. Vælg en patient, eller tilføj en ny patient (du kan også vælge at springe dette trin over).
BEMÆRK: Den specifikke sygdomsklassifikation kan også vælges, hvis det ønskes. 

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

3. Der vises en liste over forskellige kategorier. Under kategorien Preparation and Regi-
stration vælges Instrument Selection.

BRUG AF INSTRUMENT SELECTION
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2.2 Valg

Generelle oplysninger

Når Instrument Selection er startet, åbner en valgside.
Alle tilgængelige instrumenter angives enten enkeltvist (under Single Instruments) eller inden for
klinisk relevante sæt (under Sets). Ved hjælp af en af kategorierne vælges det ønskede
instrument.

Filtrering af valg - Område

Figur 2  

Funktion

Area
Filtrerer instrumenter efter anatomisk relevans inden for begge kategorier.
BEMÆRK: Hvis du definerede den ønskede klassifikation under opstart, filtrerer
Area automatisk de relevante instrumenter baseret på denne klassifikation. 

Valg
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Vælg et instrument - Sæt

Figur 3  

Lister Beskrevet af

Sets
Instrumenter grupperet efter klinisk relevans.
BEMÆRK: Angivne kompatible enheder. 

Producent, status, størrelse, varenummer

Vælg et instrument - Enkelte instrumenter

Figur 4  

Lister Beskrevet af

Single Instruments Alle tilgængelige instrumen-
ter.

Type, Manufacturer, Description, Art.-
Nr., Status

BRUG AF INSTRUMENT SELECTION
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2.3 Samling

Generelle oplysninger

Inden kalibrering skal du samle instrumentet med de relevante kompatible komponenter.

Saml instrumentet

Figur 5  

Trin

1. Saml instrumentet med de kompatible komponenter.

2. Hvis du valgte et instrument fra Sets, vises der en samlingsside, hvor du skal følge anvis-
ningerne i demonstrationen.
• Brug altid den referenceenhed, der vises på samlingssiden.

3. Hvis du valgte et instrument fra Single Instruments, skal du samle instrumentet ved
hjælp af følgende tips:
• Benyt altid den størst mulige enhed for at øge kalibreringsnøjagtigheden.
• Fleksible instrumenter skal kalibreres og navigeres med et borestyr.

4. Når instrumentet er samlet korrekt, skal du vælge Calibrate eller begynde kalibreringen,
hvis samlingssiden ikke blev vist.

Advarsel
Undlad at anvende instrumenter, der kan bøjes under proceduren. Hvis et instrument bliver
bøjet under kalibrering, skal du stoppe kalibreringen og begynde forfra med et nyt
instrument.

Samling
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2.4 Kalibrering

Generelle oplysninger

Efter samling sender softwaren dig til den tilsvarende side for instrumentkalibrering.
For at kalibrere instrumentet beder softwaren dig om enten at:
• gennemføre en instrumentspecifik kalibreringsteknik eller
• vælge mellem to kalibreringsteknikker (en udvalgt stikforbindelse eller udskæringen).

Infrarøde artefakter

Sørg for, at meget reflekterende genstande og lyskilder aldrig forstyrrer kameraets synsfelt.

Kalibrer instrumentet

Figur 6  

Trin

1. Sørg inden kalibrering for, at:
• Alle instrumentkomponenter er strammet godt.
• Kun markørkuglerne for det valgte instrument og Instrumentkalibreringsmatricen er

inden for kamera-synsfeltet.
- Vælg Camera for at få vist en forstørret visning af kamera-synsfeltet.

2. Brug følgende tips til at kalibrere instrumentet.
• Kalibrering med stikforbindelsen:

- Brug den mindste stikforbindelse, der passer, og hold instrumentet stille under kali-
breringen.

- Sørg for, at instrumentet er sat helt i (berører bagsiden af stikforbindelsen).
• Kalibrering med udskæringen (må ikke benyttes til at kalibrere koniske instrumenter):

- Sørg for, at spidsen berører Referenceplan 4.
- Efter hver udskæringskalibrering skal du også kalibrere instrumentets spids.

3. Når kalibreringen er udført, vises der en besked, der angiver Calibration successful, og
softwaren sender dig til en nøjagtighedsside.

BRUG AF INSTRUMENT SELECTION
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Spidskalibrering

Figur 7  

Trin

1. Hvis udskæringen blev brugt til kalibrering, skal du også kalibrere instrumentets spids.

2. Følg softwarens anvisninger om enten at:
• holde instrumentets spids stille på Referenceplan 1 (saksespidser) eller Reference-

plan 2 (flade spidser) eller
• dreje spidsen inden for et omdrejningspunkt (skarpe spidser).

BEMÆRK: For at opnå en succesfuld spidskalibrering skal du kun kalibrere spidsen af
det angivne område af Instrumentkalibreringsmatricen. 

3. Når instrumentets spids er blevet kalibreret, vil softwaren sende dig til en verificeringssi-
de.

Kalibrering
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Mulige fejlmeddelelser

Figur 8  

Trin

1. Der kan opstå to fejlmeddelelser under kalibreringen:
• Below Required Accuracy:

- Instrumentets nøjagtighed blev forstyrret på en eller anden måde.
• Accuracy Can Be Improved:

- Instrumentet blev ikke samlet korrekt og skal skilles ad og samles korrekt.
- For at acceptere instrumentet med potentielle kalibreringsunøjagtigheder skal du

vælge Ignore.

2. For at forbedre kalibreringsnøjagtigheden skal du følge de tips, der angives i dialogbok-
sen, og derefter vælge Re-Calibrate.

BEMÆRK: Hvis instrumentet og/eller Instrumentkalibreringsmatricen ikke er synlige for
kameraet, vil du få vist en besked herom. For at rette dette skal du placere alle markørkuglerne
inden for kamera-synsfeltet og fortsætte med kalibreringen. 

BRUG AF INSTRUMENT SELECTION
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2.4.1 Verificering af kalibrering

Generelle oplysninger

Efter kalibrering vises en verificeringsside. Du skal nu verificere kalibreringsnøjagtigheden.

Verificeringsværktøjer

Du kan bruge de forskellige værktøjer i værktøjslinjen til at hjælpe med verificeringen.
For at justere spidsvisningen skal du justere rullepanelerne for Diameter, Width eller Length.
BEMÆRK: Disse justeringer forbedrer ikke kalibreringsnøjagtigheden (kun visningen ændres). 

Verificer kalibreringsnøjagtighed

Figur 9  

Trin

1. Sørg for, at alle markørkugler er inden for kamera-synsfeltet.

2. Anbring instrumentet på forskellige steder i Instrumentkalibreringsmatricen.
Hvis kalibreringen lykkedes:
• Instrumentets placering på matricen vises nøjagtigt i softwarevisningen.
• Tip Distance er så lille som mulig.

3. Efter verificering er der to muligheder. Vælg:
• Yes, hvis instrumentkalibreringen er nøjagtig. Når det er valgt:

- Der vises en besked om Verification Successful.
- Softwaren sender dig til den senest besøgte softwareside.

• No, hvis instrumentkalibreringen ikke er nøjagtig. Vælg en af følgende:
- Re-Calibrate: Vend tilbage til Calibration-siden, og kalibrer instrumentet igen.
- Discard Calibration: Vend tilbage til den senest besøgte softwareside.

Verificering af kalibrering
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2.4.2 Efter kalibrering

Kalibrerede instrumenter

Figur 10  

Trin

1. Alle kalibrerede instrumenter angives på fanen Calibrated Instruments.

2. For at kalibrere yderligere instrumenter skal du vælge det eller de ønskede instrumenter
og følge kalibreringstrinnene.
BEMÆRK: Hvis du forsøger at kalibrere et nyt instrument med en enhedsgeometri, der er
identisk med et tidligere kalibreret instrument, vises en besked. Du skal vælge en af føl-
gende:
• Yes for at kassere den tidligere kalibrering og fortsætte med det nye instrument.
• No for at vende tilbage til valgsiden og bruge en anden enhed. 

3. Når alle instrumenter er kalibreret, skal du vælge Navigate for at fortsætte til navigation.
• Hvis du ønsker at vende tilbage til Content Manager, skal du vælge Home.

BRUG AF INSTRUMENT SELECTION
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Efter kalibrering
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