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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens

Support

Neem contact op met Brainlab support als u de informatie die u nodig hebt niet kunt vinden in
deze handleiding of als u vragen of problemen hebt:

Regio Telefoon en fax E-mail

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

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

us.support@brainlab.com

Brazilië Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.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

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

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 in Duitsland en/of de VS.

Informatie over octrooien

Dit product kan onderworpen zijn aan een of meerdere octrooien of er kan een octrooiaanvraag
voor zijn ingediend. Ga voor informatie naar: https://www.brainlab.com/patent/.

Geïntegreerde software van derden

Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het volgende werk. De volledige licentie en
auteursrechtinformatie vindt u via de onderstaande koppelingen:
• 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++, beschikbaar onder de Apache-softwarelicentie (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Verkoop in de VS

De Federale wetgeving in de VS beperken de verkoop van dit product tot door of in opdracht van
een arts.

CE-markering

• De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essenti-
ele vereisten van richtlijn 93/42/EEG van de Europese Raad betreffende me-
dische hulpmiddelen.

• Instrument Selection is onderdeel van het navigatiesysteem voor rug-
gengraat- en traumachirurgie, dat een Klasse IIb-product is volgens de
richtlijn medische hulpmiddelen.

Instructies voor afvalverwerking

Elektrisch en elektronisch materiaal mag enkel worden afgevoerd volgens de wettelijk
voorziene richtlijnen. Voor informatie met betrekking tot de richtlijn AEEA (afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur) gaat u naar:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Juridische informatie
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1.3 Beoogd gebruik

Gebruiksindicaties

Het navigatiesysteem voor ruggengraat- en traumachirurgie is bedoeld als een intraoperatief
beeldgestuurd localisatiesysteem voor minimaal invasieve chirurgie. Het koppelt een vrije hand-
sonde, gevolgd door een passief markersensorsysteem, aan een virtuele computerbeeldruimte op
de preoperatieve of intraoperatieve 3D-beeldgegevens van de patiënt.
Het navigatiesysteem voor ruggengraat- en traumachirurgie maakt computerondersteunde
navigatie mogelijk van medische beeldgegevens, die preoperatief of intraoperatief kunnen worden
verworven door middel van een geschikt beeldverwervingssysteem. De software biedt planning
van de grootte van het schroefimplantaat en navigatie op stijve botstructuren met vooraf
gekalibreerde en ook individueel gekalibreerde chirurgische hulpmiddelen.
Het systeem is bedoeld voor medische aandoeningen waarbij het gebruik van stereotactische
chirurgie geschikt wordt geacht en waar een referentie naar een stijve anatomische structuur,
zoals de schedel, een lang bot of wervel geïdentificeerd kan worden ten opzichte van een
verkregen beeld (CT, MR, 3D-fluoroscopische beeldreconstructie) en/of een beeldgegevensmodel
van de anatomie.

Beoogde patiëntenpopulatie

De patiëntengroep omvat elke medische aandoening waarbij het gebruik van stereotactische
chirurgie geschikt wordt geacht en waar een referentie naar een stijve anatomische structuur,
zoals de schedel, een lang bot of wervel geïdentificeerd kan worden ten opzichte van een
verkregen beeld (CT, 3D-fluoroscopische beeldreconstructie).

Beoogde gebruiker

De beoogde softwaregebruikers zijn chirurgen en het medisch personeel.

Gebruikslocatie

De applicatie is bedoeld voor gebruik in operatiekamers.

Plausibiliteitsbeoordeling

Waarschuwing
Beoordeel de plausibiliteit van alle informatie ingegeven in, en afkomstig van het systeem
voordat u de patiënt behandelt.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Symbolen

Waarschuwingen

Waarschuwing
Waarschuwingen worden aangeduid met driehoekige waarschuwingssymbolen. Ze geven
veiligheidskritische informatie over mogelijke letsel, de dood of elk ander ernstig gevolg
verbonden aan een onjuist gebruik van de apparatuur.

Voorzichtigheid

Wanneer voorzichtigheid is geboden, wordt dit aangegeven met een cirkelvormig
voorzichtigheidssymbool. Het geeft veiligheidskritische informatie over mogelijke
problemen met de apparatuur. Deze problemen omvatten storingen, instrumentenfouten,
instrumentschade of eigendomsschade.

Opmerkingen

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

Symbolen
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1.5 Compatibiliteit met medische hulpmiddelen en
software

Compatibele medische software van Brainlab

Alleen door Brainlab genoemde medische software van Brainlab mag op dit systeem worden
geïnstalleerd en gebruikt. Neem contact op met Brainlab Support voor uitleg over de
compatibiliteit met medische software van Brainlab.

Niet-Brainlab software

Software mag alleen door bevoegde Brainlab-medewerkers op het Brainlab-systeem
worden geïnstalleerd. Installeer en verwijder geen software-applicaties.

Niet-Brainlab instrumenten

Waarschuwing
Het gebruik van combinaties van medische instrumenten die niet door Brainlab zijn
goedgekeurd, kan een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of effectiviteit van de
medische instrumenten en kan de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of omgeving in
gevaar brengen.

Antivirussoftware

Zorg ervoor dat door de antivirussoftware geen Brainlab-directory’s worden gewijzigd.

Waarschuwing
Onthoud dat de instellingen van sommige malwarebeschermingssoftware (zoals een
virusscanner) een nadelig effect kunnen hebben op de systeemprestaties. Wanneer er
bijvoorbeeld realtime-scans worden uitgevoerd en elke bestandstoegang wordt
gecontroleerd, kan het laden en opslaan van patiëntgegevens lang duren. Brainlab
adviseert het maken van realtime-scans uit te schakelen en virusscans uit te voeren buiten
werktijd.

Systeemupdates

Vermijd tijdens behandelingen alle systeemgerelateerde gebruikersinteractie (zoals
waarschuwingsmeldingen of detectie van malware).

Waarschuwing
Tijdens behandelingsplanning mogen geen updates worden gedownload of geïnstalleerd.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.6 Training en documentatie

Verantwoordelijkheid

Waarschuwing
Dit systeem biedt enkel ondersteuning aan de chirurg en vervangt in geen geval de
ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg tijdens het gebruik ervan. Het moet te
allen tijde mogelijk zijn dat de gebruiker de procedure voortzet zonder het systeem.
De systeemcomponenten en aanvullende instrumenten mogen uitsluitend door getraind medisch
personeel worden bediend.

Brainlab-training

Voor een veilig en juist gebruik moeten alle gebruikers vóór gebruik van een systeem een
trainingsprogramma volgen dat door een Brainlab-medewerker wordt verzorgd.

Verlengde ok-tijd

Brainlab navigatiesystemen zijn gevoelige technische apparaten. Afhankelijk van de opstelling in
de ok, de patiëntpositionering, de duur en complexiteit van de berekeningen, kan de operatieduur
door de navigatie variëren. Het is aan de gebruiker om te beslissen of een mogelijke verlenging
acceptabel is voor de betreffende patiënt en behandeling.

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. Beschikbare gebruikershandleidingen variëren op basis van het Brainlab-product.
Als u vragen hebt over de gebruikershandleidingen die u hebt ontvangen, dan 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

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

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies over het gebruik van het instrument

Handleiding voor reiniging,
ontsmetting en sterilisatie

Bijzonderheden over het reinigen, desinfecteren en steriliseren
van instrumenten

Systeemhandleiding Gedetailleerde informatie over de opstelling van het systeem

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

Training en documentatie
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2 INSTRUMENT SELECTION
GEBRUIKEN

2.1 Aan de slag

Algemene informatie

Instrument Selection maakt navigatie van instrumenten in het navigatiesysteem voor
ruggengraat- en traumachirurgie mogelijk.

Instrument Selection openen

Afbeelding 1  

Stap

1. Selecteer een patiënt of voeg een nieuwe patiënt toe (u kunt er ook voor kiezen deze stap
over te slaan).
OPMERKING. Indien gewenst kunt u ook de specifieke ziekteclassificatie selecteren. 

2. Selecteer 3D Navigation Intraoperative Imaging onder de categorie Spine & Trauma.

3. Er wordt een lijst met verschillende categorieën weergegeven. Selecteer Instrument Se-
lection onder de categorie Preparation and Registration.

INSTRUMENT SELECTION GEBRUIKEN
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2.2 Selectie

Algemene informatie

Zodra Instrument Selection is gestart, wordt er een selectiepagina geopend.
Alle beschikbare instrumenten worden vermeld, apart (onder Single Instruments) of als
onderdeel van klinisch relevante sets (onder Sets). Selecteer het gewenste instrument uit een van
de categorieën.

Selectie filteren - Area

Afbeelding 2  

Functie

Area
Filtert instrumenten uit beide categorieën op anatomische relevantie
OPMERKING. Als u tijdens het opstarten de ziekteclassificatie heeft gedefinieerd, zal
Area automatisch de relevante instrumenten op basis van die classificatie filteren. 

Selectie
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Selecteer een instrument - Sets

Afbeelding 3  

Omvat Beschreven door

Sets

Instrumenten gegroepeerd op klinische rele-
vantie
OPMERKING. Compatibele frames worden
vermeld 

Fabrikant, status, grootte, artikelnummer

INSTRUMENT SELECTION GEBRUIKEN
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Selecteer een instrument - Enkelvoudige instrumenten

Afbeelding 4  

Omvat Beschreven door

Single Instruments Alle beschikbare instrumen-
ten

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

Selectie
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2.3 Montage

Algemene informatie

Voorafgaand aan kalibratie moet het instrument met alle relevante, compatibele componenten
worden gemonteerd.

Monteer het instrument

Afbeelding 5  

Stap

1. Monteer het instrument met de compatibele componenten.

2. Als u een instrument heeft geselecteerd uit Sets, dan wordt er een montagepagina geo-
pend en moet u de getoonde instructies volgen.
• Gebruik altijd het referentieframe dat op de montagepagina wordt getoond.

3. Als u een instrument heeft geselecteerd uit Single Instruments, dan moet het instrument
worden gemonteerd door de volgende tips te volgen:
• Gebruik altijd het grootst mogelijke frame om de kalibratienauwkeurigheid te vergroten.
• Flexibele instrumenten moeten worden gekalibreerd en gebruikt in combinatie met een

boorgeleider.

4. Nadat het instrument correct is gemonteerd, selecteert u Calibrate of start u de kalibratie
als er geen montagepagina opent.

Waarschuwing
Gebruik geen instrumenten die tijdens de procedure kunnen buigen. Als een instrument
tijdens de kalibratie verbuigt, moet de kalibratie worden gestopt en opnieuw worden
gestart met een nieuw instrument.

INSTRUMENT SELECTION GEBRUIKEN

Softwarehandleiding Rev. 1.0 Instrument Selection Ver. 1.0 15



2.4 Kalibratie

Algemene informatie

Na de montage leidt de software u naar de juiste instrumentkalibratiepagina.
Om het instrument te kalibreren vraagt de software u om:
• een instrumentspecificieke kalibratietechniek te volgen; of
• een keuze te maken uit twee kalibratietechnieken (een geselecteerd aansluitpunt of de

inkeping).

Infraroodartefacten

Zorg dat sterk reflecterende voorwerpen of lichtbronnen het zichtveld van de camera nooit
verstoren.

Kalibreer het instrument

Afbeelding 6  

Stap

1. Controleer voorafgaand aan de kalibratie of:
• alle instrumentcomponenten goed vastzitten;
• alleen de markeerbollen van het geselecteerde instrument en de instrumentkalibra-

tiematrix in het zichtveld van de camera zichtbaar zijn.
- Selecteer Camera voor een vergrote weergave van het zichtveld van de camera.

2. Gebruik de volgende tips om het instrument te kalibreren.
• Kalibratie in de holtes:

- Gebruik de kleinst passende holte en houd het instrument stil tijdens de kalibratie.
- Controleer of het instrument volledig is ingestoken (het instrument raakt de achter-

kant van de holte).
• Kalibratie met de inkeping (niet gebruiken om conische instrumenten te kalibreren):

- Controleer of de punt het referentievlak 4 aanraakt.
- Na elke inkepingkalibratie moet ook de instrumentpunt worden gekalibreerd.

Kalibratie
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Stap

3. Na afloop van de kalibratie verschijnt de melding Calibration successful en leidt de soft-
ware u naar een nauwkeurigheidspagina.

Puntkalibratie

Afbeelding 7  

Stap

1. Als de inkeping is gebruikt voor kalibratie, moet ook de instrumenttip worden gekali-
breerd.

2. Volg de instructies van de software om:
• de instrumentpunt stil te houden op referentievlak 1 (beitelpunten) of vlak 2 (platte pun-

ten), of
• de punt te draaien in een draaipunt (puntige punten).

OPMERKING. Voor een geslaagde puntkalibratie mag alleen de punt op het aangegeven
gebied van de instrumentkalibratiematrix worden gekalibreerd. 

3. Zodra de instrumentpunt met succes is gekalibreerd, leidt de software u naar een verifica-
tiepagina.

INSTRUMENT SELECTION GEBRUIKEN
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Mogelijke foutmeldingen

Afbeelding 8  

Stap

1. Tijdens kalibratie kunnen er twee foutmeldingen verschijnen:
• Below Required Accuracy (onder vereiste nauwkeurigheid):

- De nauwkeurigheid van het instrument is op enige wijze verstoord.
• Accuracy Can Be Improved (Nauwkeurigheid kan worden verbeterd):

- Het instrument is onjuist gemonteerd en moet correct worden gemonteerd.
- Om het instrument met mogelijke kalibratie-onnauwkeurigheden te accepteren, se-

lecteert u Ignore.

2. Om de kalibratienauwkeurigheid te verbeteren, volgt u de tips in het dialoogvenster en se-
lecteert u Re-Calibrate.

OPMERKING. Als het instrument en/of de instrumentkalibratiematrix niet zichtbaar is/zijn voor
de camera, verschijnt er een prompt om u daarop te attenderen. Dit kan worden gecorrigeerd
door alle markeerbollen opnieuw in het zichtveld van de camera te plaatsen en verder te gaan
met kalibratie. 

Kalibratie
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2.4.1 Verificatie van de kalibratie

Algemene informatie

Na de kalibratie wordt er een verificatiepagina geopend. U moet nu de kalibratienauwkeurigheid
verifiëren.

Controlehulpmiddelen

Indien gewenst gebruikt u de verschillende hulpmiddelen die op de werkbalk voor de controle
beschikbaar zijn.
De puntweergave kan worden aangepast door de grootte aan te passen met behulp van de
schuifbalken Diameter, Width, of Length.
OPMERKING. Deze aanpassingen verbeteren de kalibratienauwkeurigheid niet (alleen de
weergave wordt aangepast). 

Verifieer de kalibratienauwkeurigheid

Afbeelding 9  

Stap

1. Controleer of alle markeerbollen in het zichtveld van de camera zichtbaar zijn.

2. Plaats het instrument op verschillende locaties van de instrumentkalibratiematrix.
Als de kalibratie geslaagd is:
• wordt de plaatsing van het instrument op de matrix nauwkeurig op de softwareweerga-

ve getoond;
• is de Tip Distance zo klein mogelijk.

3. Na de controle zijn twee opties beschikbaar. Selecteer:

INSTRUMENT SELECTION GEBRUIKEN
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Stap
• Yes als de instrumentkalibratie nauwkeurig is. Na selectie:

- Verschijnt er een melding Verification Successful.
- De software leidt u naar de laatst geopende softwarepagina.

• No als de instrumentkalibratie niet nauwkeurig is. Selecteer:
- Re-Calibrate: keer terug naar de pagina Calibration en kalibreer het instrument

nogmaals.
- Discard Calibration: keer terug naar de laatst geopende softwarepagina.

Verificatie van de kalibratie
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2.4.2 Na de kalibratie

Gekalibreerde instrumenten

Afbeelding 10  

Stap

1. Alle gekalibreerde instrumenten staan vermeld in het tabblad Calibrated Instruments.

2. Om extra instrumenten te kalibreren selecteert u het/de gewenste instrument(en) en volgt
u de kalibratiestappen.
OPMERKING. Als u een nieuw instrument wilt kalibreren met een identieke stergeometrie
als een eerder gekalibreerd instrument, verschijnt er een pop-up. U moet dan een keuze
maken uit:
• Yes om de eerdere kalibratie te verwijderen en verder te gaan met een nieuw instru-

ment.
• No om terug te keren naar de selectiepagina en een ander frame te gebruiken. 

3. Zodra alle instrumenten zijn gekalibreerd, selecteert u Navigate om verder te gaan naar
navigatie.
• Als u terug wilt keren naar Content Manager, selecteert u Home.

INSTRUMENT SELECTION GEBRUIKEN
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Na de kalibratie
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