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START
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.6 og derover
TRIN 1

Når systemet er startet:

• Tryk på ikonet Kolibri cranial i dialogboksen 
Application Selection

• Dialogboksen Select to Begin åbnes

BEMÆRK: Systemet starter automatisk, hvis der 
kun Kolibri cranial er installeret. 
TRIN 2

Overførsel af patientdata til navigationssystemet:

• Tryk på Data Transfer i dialogboksen Select 
to Begin

• Programmet PatXfer starter

BEMÆRK: Der er flere oplysninger om PatXfer 
i afsnittet Dataoverførsel. 
TRIN 3 (VALGFRIT)

Lokal planlægning af patientdata på systemet:

• Tryk på Planning i dialogboksen Select to Begin 
• Programmet iPlan starter

BEMÆRK: Der er flere oplysninger om iPlan 
i afsnittet Planlægning. 
TRIN 4

Indlæsning af patientdata og påbegyndelse af 
navigationen:

• Tryk på Navigation i dialogboksen Select to Begin 
• Vælg den ønskede datakilde (USB eller Network) 

i dialogboksen Select the Patient Data Source 
• Tryk på Ultrasound only for kun at aktivere ultralyd 

(uden at indlæse patientdata)
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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TRIN 5

Lukning af programmet Kolibri cranial og gem 
patientdata og skærmbilleder:

• Tryk på lukkeikonet på værktøjslinjen
• Vælg det ønskede lagermedie (USB, Network 

eller CD) i dialogboksen Choose the Patient 
Data Storage 

BEMÆRK: Cd er velegnet til lagring af data, der skal 
arkiveres. 
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 

rsion: 1.0

er: 60903-48DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og 
udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser). 
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DATAOVERFØRSEL
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.x, PatXfer 5.x
TRIN 1

• Tryk på Data Transfer for at starte programmet
• Vælg navnet, ikonet eller afkrydsningsfeltet for den 

ønskede datakilde på skærmbilledet Archive Selection
• Tryk på Next for at få vist alle arkiverede patientfiler

Følgende datakilder understøttes:

BrainLAB-formater Arkiv på harddiskFlytbart 
mediearkiv
TRIN 2

• Vælg navnet, ikonet eller afkrydsningsfeltet for de 
patientdata, der skal konverteres til BrainLAB-format, 
på skærmbilledet Patient selection

• Tryk på Next for at få vist alle tilgængelige 
patientundersøgelser

BEMÆRK: Kontrollér, at de korrekte patientdata 
vælges.
TRIN 3

Hvis kun én undersøgelse er tilgængelig, springer 
systemet over trin 3 og går automatisk videre til trin 4.

• Vælg navnet, ikonet eller afkrydsningsfeltet for den 
mest velegnede undersøgelse på skærmbilledet 
Study Selection

• Tryk på Next for at få vist den oprindelige serie i den 
valgte undersøgelse
TRIN 4

• På skærmbilledet Original Series vises de billeddata, 
der er gemt i den valgte patientundersøgelse

• Vælg det tilhørende navn, ikon eller afkrydsningsfelt for 
at vælge flere billedserier

• Gennemse billedoplysninger og scanningssnit med 
henblik på præcision

• Tryk på Next for at konvertere den oprindelige serie til 
BrainLab-format

BEMÆRK: Programmet vælger automatisk den 
oprindelige serie, der indeholder flest billeder.
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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TRIN 5

• Skærmbilledet BrainLAB Series viser de 
konverterede billeddata

• Gennemse billedoplysninger og scanningssnit med 
henblik på præcision

• Vælg navnet, ikonet eller afkrydsningsfeltet for den 
ønskede BrainLab-serie

• Tryk på Send to... for at eksportere den valgte 
BrainLAB-serie

BEMÆRK: Det er muligt at vælge mange 
BrainLAB-serier til eksport.
TRIN 6

I dialogboksen Send to... vælges det rette 
arkivformat:

• Planlægning
• Navigation

• Tryk på Next for at få vist en liste over tilgængelige 
patienter
TRIN 7 (KUN PLANLÆGNING)

I dialogboksen Send to... er trinnet Patient selection 
nu aktivt. For at gemme billeddata:

• Tryk på New Patient for at oprette en ny 
patientmappe og gemme dataene i denne mappe, eller

• Vælg en eksisterende patientmappe og undersøgelse 
på listen, og tryk på Add to... for at føje patientdataene 
til denne mappe
TRIN 8

Når data er gemt, trykkes på enten:

• Yes for at overføre flere patientdata eller
• No for at afslutte programmet 

BEMÆRK: Patientdata er overført og er klar til brug 
i forbindelse med planlægningen af behandlinger.
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 

rsion: 1.0

er: 60903-48DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og 
udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser). 
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PLANLÆGNING
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.x, iPlan cranial 2.x
TRIN 1
• Tryk på Planning i dialogboksen Select to Begin 

for at starte programmet

Gør følgende i planlægningsopgaven Load 
Treatment Plan:
• Vælg den ønskede patientmappe i træstrukturen
• Vælg en behandlingsplan, der skal indlæses 

i programmet
• Tryk på Next for at aktivere den næste 

planlægningsopgave

BEMÆRK: Kontrollér, at det er de korrekte 
patientdata, der vælges.
TRIN 2

Normalt er skærmbilledet iPlan opdelt som følger:

• Navigator (øverst til højre i skærmbilledet): viser altid den 
aktuelle (gule) og den næste (blå) planlægningsopgave

• Functions-området (nederst til højre i skærmbilledet): 
viser funktioner, der er relevante i forbindelse med den 
aktuelle planlægningsopgave

• Planlægningsområdet (resten af skærmbilledet): 
indeholder faneblade med forskellige foruddefinerede 
billedvisninger

BEMÆRK: På værktøjslinjen er der yderligere 
funktioner.

TRIN 3
Gør følgende i planlægningsopgaven Registration 
Points:

• Udfør Slice and Image Set Selection
• Brug Add New... til at oprette et registreringspunkt
• Positionér punktet ved at trykke på billedet
• Brug Position til at repositionere punktet, hvis det er 

nødvendigt
• Detect viser scannede CT/MR-markører som punkter

BEMÆRK: Disse punkter muliggør sammenlægning af 
billeder og Kolibri cranial-registrering.
TRIN 4

Gør følgende i planlægningsopgaven Image Fusion:

• Vælg det billedpar, der skal sammenlægges, på listen
• Tilpas billederne med musen (Manual Fusion) 
• Automatic Fusion sammenlægger ved hjælp af fælles 

strukturer
• Registration Point Fusion sammenlægger ved hjælp 

af definerede registreringspunkter

BEMÆRK: Der kan kun eksporteres ét datasæt til 
Kolibri-navigationsprogrammet.
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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TRIN 5

Gør følgende i planlægningsopgaven Object Creation:

• Udfør Slice and Image Set Selection
• Brug Add New... til at oprette et objekt
• Brug Brush til at tegne objektet med musen
• Brug Eraser til ændring af objektet
• Brug SmartBrush til avanceret segmentering af 

objekter

BEMÆRK: Denne opgave fremhæver vigtige 
strukturer.
TRIN 6

Gør følgende i planlægningsopgaven Trajectory 
Planning:

• Udfør Slice and Image Set Selection
• Brug Add New...til at oprette en bane
• Entry -> Position definerer startpunktet
• Target -> Position definerer slutpunktet

BEMÆRK: Banerne skal altid verificeres, inden der 
fortsættes.
TRIN 7

Når planlægningen er udført:

• Gå til planlægningsopgaven Save Plan... 
• Indtast de ønskede oplysninger for at gemme planen
• Tryk på Next for at aktivere planlægningsopgaven 

Export to...
• Vælg eksportplatform og eksportmappe
• Vælg et datasæt med planlagt indhold, og tryk på OK

BEMÆRK: Patientdata er eksporteret og klar til brug 
i forbindelse med navigation.
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 

rsion: 1.0

er: 60903-48DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og 
udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser).
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OPSÆTNING PÅ OPERATIONSSTUEN
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.x
TRIN 1

• Tilslut elledningen på bagsiden af Kolibri-vognen

• Tænd for UPS-afbryderen på siden af Kolibri-vognen
TRIN 2

• Slut kablet fra Kolibri-vognen til på bagsiden af 
arbejdsstationen

• Tænd for strømmen på bagsiden af arbejdsstationen

• Tryk på tenknappen på forsiden af arbejdsstationen
TRIN 3

• Start programmet som beskrevet i afsnittet Start
• Verificér, at de korrekte patientdata foreligger, når 

programmet beder om det
• Tryk på Load Patient for at indlæse patientdata

BEMÆRK: Tryk på Change Patient, og isæt den 
rigtige Zip-diskette eller det rigtige USB flash-drev, 
hvis de viste data vedrører en anden patient.
TRIN 4

• Sæt engangsmarkørkugler på Mayfield-
reference-arrayet

• Sæt Mayfield-reference-spændestykket eller 
Vario-reference-spændestykket på Mayfield-
hovedstøtten

BEMÆRK: De reflekterende markørkugler og 
fikseringsskruerne skal være forsvarligt spændt.
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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TRIN 5

• Sæt Mayfield-reference-arrayet på Mayfield-
reference-spændestykket eller Vario-reference-
spændestykket

• Justér arrayets position, så der er tilstrækkelig plads til 
incisionen og andre kirurgiske indgreb, uden at det er 
nødvendigt at flytte reference-arrayet

BEMÆRK: Undlad at flytte reference-arrayet under 
indgrebet. Det kan føre til unøjagtige markeringer og 
alvorlige læsioner på patienten.
TRIN 6

Anbring systemet således, at:

• Kirurgen let kan se skærmen
• Kameraet er 1,2-1,8 meter fra patientens hoved
• Reference-arrayet er synligt for begge kameralinser

BEMÆRK: Der skal til enhver tid være uhindret syn fra 
kameraet til reference-arrayet og styrede instrumenter.
TRIN 7

Kontrollér synlighed af instrumenter og 
reference-array:

• Grønt statusfelt = synlige instrumenter og array
• Grønne kugler = standard pegeenhed eller Softouch
• Hvide kugler = ikke-kalibreret instrument, array før 

patientregistrering
• Røde kugler = array efter patientregistrering
• Grå kugler/cirkler = uidentificeret instrument

BEMÆRK: Registrering kan nu udføres.
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 

rsion: 1.0

er: 60903-48DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og 
udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser). 



QRG - Kol_Cranial - Revision 1.0.book  Page 1  Tuesday, May 15, 2007  4:40 PM
STANDARDREGISTRERING
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.x
TRIN 1

• Når CT- eller MR-scanning er afsluttet, fjernes 
CT-eller MR-engangsregistreringsmarkørerne 
fra markørpladerne

• Sæt OR-engangsregistreringsmarkører på 
markørpladerne

BEMÆRK: Registreringsmarkørerne er til 
engangsbrug og skal bortskaffes efter brug.
TRIN 2

• Når patientdataene er indlæst, åbnes dialogboksen 
Registration Selection

• Vælg Standard Registration for at aktivere 
registreringen

BEMÆRK: Kontrollér før påbegyndelse af 
registrering, at reference-arrayet er synligt for 
begge kameralinser.
TRIN 3

• Følg systemprompterne for at registrere markørerne

BEMÆRK: Der skal registreres mindst fem markører, 
før der vælges Proceed.
TRIN 4

• Registrér markørerne en efter en ved at placere 
spidsen af pegeenheden i hver markør og langsomt 
pivotere pegeenhedens håndtag

• Når markøren er registreret, vises den på listen til 
venstre i dialogboksen med samlede markører

BEMÆRK: Når alle markører er registreret, går 
programmet automatisk videre til næste trin.
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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TRIN 5

Systemet rapporterer nu nøjagtigheden af 
registreringen:

• Hold pegeenheden imod mindst tre punkter på 
patientens kranie for at verificere resultatet

• Verificér, at spidsen af pegeenheden vises korrekt
• Tryk på Accept, hvis nøjagtigheden er 

tilfredsstillende, for at gemme registreringen

BEMÆRK: Patienten kan nu afdækkes med henblik 
på navigation.
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 

rsion: 1.0

er: 60903-48DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og 
udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser). 
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Z-TOUCH-REGISTRERING
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.x
TRIN 1

• Når patientdataene er indlæst, åbnes dialogboksen 
Registration Selection

• Vælg Surface Matching Registration for at 
aktivere registreringen

BEMÆRK: Kontrollér før påbegyndelse af 
registrering, at reference-arrayet er synligt for 
begge kameralinser
TRIN 2

• Tryk på onknappen
• Tryk på laserstrålekontakten, og hold den halvt nede 

for at aktivere den synlige stråle
• Tryk på kontakten, og hold den helt nede for at 

aktivere både den infrarøde og den synlige stråle

BEMÆRK: Uhensigtsmæssig håndtering af z-touch 
laseren er farlig for såvel patienter som klinisk 
personale.
TRIN 3

• Brug den synlige laserstråle til at simulere scanning 
af de områder, der er mest velegnede til indsamling 
af punkter

BEMÆRK: Optimale områder til scanning er os 
zygomaticum, os frontale, næse og tragus. 
TRIN 4

• I dialogboksen Patient Registration startes 
indsamlingen af z-touch-punkter ved at trykke 
på z-touch

• Aktivér den synlige laserstråle
• Ret laserstrålen mod det ønskede område på 

patientens hoved
• Aktivér den infrarøde laserstråle

BEMÆRK: For at sikre en vellykket indsamling af 
punkter, skal kameraet have uhindret udsyn til den 
infrarøde stråle.
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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TRIN 5

• Punkter indsamles ved at scanne knoglestrukturen 
inden for det interessante område på begge sider af 
patientens ansigt

• Tryk på Proceed, når der er indsamlet et 
tilstrækkeligt antal punkter (angives af softwaren 
ved en statuslinje) 

• Softwaren udfører nu en overflade-match-beregning

BEMÆRK: Scan kun de områder, der er omfattet af 
patientens billedsæt.
TRIN 6

Systemet rapporterer nu nøjagtigheden af 
registreringen:

• Hold pegeenheden imod mindst tre punkter på 
patientens hoved for at verificere resultatet

• Verificér, at spidsen af pegeenheden vises korrekt
• Tryk på Accept for at gemme registreringen, hvis 

nøjagtigheden er tilfredsstillende

BEMÆRK: Patienten kan nu afdækkes med henblik 
på navigation.
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 

rsion: 1.0

er: 60903-48DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og 
udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser). 
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NAVIGATION - OVERBLIK
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.x
AFDÆKNING AF PATIENTEN

• Fjern det ikke-sterile reference-array
• Afdæk patienten, og fastgør et sterilt reference-array
• Afdæk og tape omkring reference-arrayets 

forbindelsesstange

BEMÆRK: Undlad at flytte reference-arrayet efter 
dette trin, da det kan føre til unøjagtige markeringer 
og alvorlige læsioner på patienten.
BRUG AF INSTRUMENTMENUEN

Tryk på ikonet Toolbox på værktøjslinjen for at 
aktivere navigationen. Vælg herefter mellem:

• Tool Calibration/Verification for at vælge 
prækalibreret værktøj og tilpasningsstykker til 
værktøj, der skal kalibreres

• Microscope for at aktivere navigation med 
mikroskop

• Ultrasound for at starte markering med ultralyd
• Live Video eller Video for at aktivere en livevideo 

indstilling
KALIBRERING OG VERIFICERING AF VÆRKTØJ

Hvis der blev valgt Tool Calibration/Verification 
i dialogboksenTools, skal der vælges:

• Biopsy Needle eller VarioGuide for at verificere 
det tilhørende instrument

• Alignment Tool for at verificere biopsikanalen
• Calibration/Verification for at kalibrere og 

verificere individuelle instrumenter
VALG AF INDSTILLINGER FOR MIKROSKOP

Hvis der blev valgt Microscope i dialogboksen 
Tools:

• Tryk på Connect Microscope i dialogboksen 
Tools -> Microscope

• Vælg det ønskede mikroskop fra listen, hvis 
programmet beder om det

• Vælg mikroskopkalibrering (standard eller 90°)

BEMÆRK: Det rette adapter-array skal være 
fastgjort og mikroskopet sikkert tilsluttet.
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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VALG AF INDSTILLINGER FOR ULTRALYD

Hvis der blev valgt Ultrasound i dialogboksenTools:

I dialogboksen Tools -> Ultrasound vælges mellem:

• Probe Verification for at verificere eller kalibrere en 
ultralydsprobe

• 3D Ultrasound Acquisition for at få 3D-billeder
• Image Settings for at konfigurere en 

videoforbindelse 
VALG AF INDSTILLINGER FOR VIDEO

Hvis Live Video eller Video blev valgt i dialogboksen 
Tools:

• Vælg de ønskede indstillinger for videoindgang i de 
viste dialogbokse eller faneblade

• Definér den ønskede lysstyrke og kontrast
• Definér skærmstørrelsen, hvis programmet beder 

om det
KONFIGURERING AF VISNINGER

Tryk på øjeikonet for at åbne dialogboksen Views 
og konfigurere visningerne for vinduet nederst 
til højre. 

• Inline 1 viser en planvisning lodret på det aksiale 
visningsplan

• Probe’s Eye viser en planvisning lodret på 
instrumentets akse

• 3D Overview viser en 3D-rekonstruktion
• Autopilot viser en tragtformet 3D-visning 
ANGIVELSE AF FORLÆNGELSEN AF EN 
VÆRKTØJSSPIDS

• Tryk på ikonet Tip Extension for at konfigurere en 
virtuel forlængelse af værktøjets spids

• Tryk på knappen Tip Extension + for at øge 
forlængelsen i trin på 1 mm

• Tryk på knappen Tip Extension - for at reducere 
forlængelsen i trin på 1 mm

BEMÆRK: Husk at nulstille værktøjsspidsen 
efter brug. 
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 

rsion: 1.0

er: 60903-48DA

ANSVAR:

Denne vejledning kan ændres uden varsel og 
udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser). 
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KALIBRERING AF VÆRKTØJ
Softwareversioner: Kolibri cranial 2.x
TRIN 1

• Fastgør markørkuglerne sikkert på en passende 
værktøjsadapter

• Montér værktøjsadapteren på det instrument, 
der skal kalibreres
TRIN 2

• Fastgør markørkuglerne sikkert på en Instrument 
Calibration Matrix (ICM) Rev. 4

• Aktivér kalibreringsproceduren ved at holde 
ICM4 og det valgte instrument sammen inden for 
kameraets synsfelt 
TRIN 3

Hvis en tidligere kalibrering er til rådighed for den 
valgte værktøjsadapter:

• Tryk på Restore for at bruge denne kalibrering, 
eller på Calibrate for at udføre en ny kalibrering

BEMÆRK: Kontrollér, at den genoprettede 
kalibrering er korrekt.
TRIN 4

Følgende kalibreringsmetoder er tilgængelige:

• Pivot-points: til kalibrering af instrumentets spids 
(standardmulighed)

• Holes: til kalibrering af spids og bane for 
instrumenter med stump eller buet spids

• Notch: til kalibrering af instrumenter uanset 
diameter

BEMÆRK: Instrumentadapter og ICM4 skal være 
synlige for kameraet under hele kalibreringen.
BEMÆRK: Denne vejledning til opslagsbrug kan ikke erstatte læsning af 
brugervejledninger
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UDFØRELSE AF PIVOT-PUNKTKALIBRERING

• Hold instrumentets spids mod et af pivotpunkterne
• Drej instrumentet, mens det holdes i denne stilling
• En statuslinje indikerer kalibreringsstatus

BEMÆRK: Sørg for, at instrumentets spids ikke 
glider ud af pivotpunktet under denne procedure.
UDFØRELSE AF KALIBRERING VED HJÆLP 
AF HULLER

• Indsæt instrumentets spids i det mindst mulige hul
• Hold instrumentet i denne stilling
• En statuslinje indikerer kalibreringsstatus

BEMÆRK: Instrumentets spids skal være helt inde 
i kalibreringshullet under hele denne procedure.
UDFØRELSE AF KALIBRERING MED 
UDSKÆRING

• Kalibrér først spidsen ved hjælp af et pivotpunkt
• Læg derefter instrumentets skaft langs med 

udskæringen, og hold instrumentet i denne stilling
• En statuslinje viser kalibreringsstatus

BEMÆRK: For at sikre en vellykket kalibrering skal 
spidsen af instrumentet berøre enden af ICM4.
TRIN 5

Verificering af kalibreringen:

• Instrumentets spids: drej værktøjet i pivotpunktet
• Instrumentets bane: tryk på Show Trajectory, og 

rotér værktøjet i udskæringen

BEMÆRK: Hvis kalibreringen ved hjælp af huller er 
udført, kan spidsen og banen verificeres samtidigt 
ved at instrumentets spids roteres i 
kalibreringshullet.
:

ning indeholder ophavsretsbe-
ation. Ingen del af denne vejled-
ives eller oversættes uden 
kriftlig tilladelse fra BrainLAB. 
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udgør ikke nogen forpligtelse for BrainLab. 
Yderligere oplysninger findes i afsnittet 
"Limitations of Liability" (ansvarsbegrænsning) 
i BrainLab Standard Terms and Conditions of 
Sale (BrainLABs generelle salgsbetingelser). 
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