
OPPSTART
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.6 og høyere
TRINN 1

Når du har startet systemet:

• Trykk på Kolibri cranial-ikonet i dialogboksen 
Application Selection

• Dialogboksen Select to Begin åpnes
MERK: Hvis kun Kolibri cranial er installert, åpnes 
dette programmet automatisk. 
TRINN 2

Slik overføres pasientdata til navigeringssystemet:

• Trykk på Data Transfer i dialogboksen Select 
to Begin

• Programvaren PatXfer åpnes

MERK: Du finner mer informasjon om PatXfer 
i hurtigveiledningen for dataoverføring. 
TRINN 3 (VALGFRITT)

Slik planlegges pasientdata lokalt på systemet:

• Trykk på Planning i dialogboksen Select to Begin 
• Programvaren iPlan åpnes

MERK: Du finner mer informasjon om iPlan 
i hurtigveiledningen for planlegging. 
TRINN 4 

Slik laster du inn pasientdata og begynner navigering:

• Trykk på Navigation i dialogboksen Select to Begin
• I dialogboksen Select Patient Data Source velger 

du ønsket datakilde (USB eller Network)
• Trykk på Ultrasound only for å aktivere frittstående 

ultralyd (uten å laste inn pasientdata)
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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TRINN 5 

Slik lukker du Kolibri cranial-programvaren og lagrer 
pasientdata og skjermdumper:

• Trykk på Lukk-ikonet på verktøylinjen
• I dialogboksen Choose Patient Data Storage velger 

du ønsket lagringsmedium (USB, Network eller CD)

MERK: Data lagret på CD kan kun brukes til 
arkiveringsformål. 
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0

er: 60903-48NO

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.



DATAOVERFØRING
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.x, PatXfer 5.x
TRINN 1
• Trykk på Data Transfer for å starte programmet
• På skjermbildet Archive Selection velger du navnet, 

ikonet eller avmerkingsboksen til den ønskede 
datakilden

• Trykk på Next for å vise alle arkiverte pasientfiler
Følgende datakilder støttes:

BrainLAB-formater HarddiskarkivFlyttbart 
mediearkiv
TRINN 2
• På skjermbildet Patient selection velger du navnet, 

ikonet eller avmerkingsboksen til pasientdataene som 
skal konverteres til BrainLAB-formatet

• Trykk på Next for å vise tilgjengelige pasientstudier

MERK: Kontroller at riktige pasientdata er valgt.
TRINN 3

Hvis kun én studie er tilgjengelig, hopper systemet 
over trinn 3 og går automatisk videre til trinn 4.
• På skjermbildet Study Selection velger du navnet, 

ikonet eller avmerkingsboksen til den mest egnede 
pasientstudien

• Trykk på Next for å vise den opprinnelige serien for 
den valgte studien
TRINN 4
• Skjermbildet Original Series viser bildedataene lagret 

i den valgte pasientstudien
• Flere bildeserier kan velges ved ganske enkelt å velge 

det tilsvarende navnet, ikonet eller avmerkingsboksen
• Gå gjennom bildedetaljer og skannesnitt for å bekrefte 

nøyaktigheten
• Trykk på Next for å konvertere den opprinnelige serien 

til BrainLAB-formatet

MERK: Programvaren velger automatisk den 
opprinnelige serien som inneholder flest bilder.
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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TRINN 5
• Skjermbildet BrainLAB Series viser de konverterte 

bildedataene
• Gå gjennom bildedetaljer og skannesnitt for å bekrefte 

nøyaktigheten
• Velg navnet, ikonet eller avmerkingsboksen til den 

ønskede BrainLAB-serien
• Trykk på Send to... for å eksportere den valgte 

BrainLAB-serien

MERK: Du kan velge flere BrainLAB-serier for eksport.
TRINN 6

I dialogboksen Send to... velger du egnet arkivformat:
• Planning 
• Navigation

• Trykk på Next for å vise en liste over tilgjengelige 
pasienter
TRINN 7 (KUN PLANNING)

I dialogboksen Send to... er trinnet Patient selection 
nå aktivt. Slik lagres bildedataene:
• Trykk på New Patient for å opprette en ny 

pasientmappe og lagre dataene i denne mappen, eller
• Velg en eksisterende pasientmappe og studie fra listen, 

og trykk på Add to... for å legge til pasientdataene 
i denne mappen
TRINN 8

Når dataene er lagret, trykker du på enten
• Yes for å overføre flere pasientdata, eller
• No for å lukke programvaren 

MERK: Pasientdataene overføres og er klare til bruk 
i behandlingsplanleggingen.
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0

er: 60903-48NO

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.



PLANLEGGING
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.x, iPlan cranial 2.x
TRINN 1
• Trykk på Planning i dialogboksen Select to Begin 

for å starte programmet
I planleggingsoppgaven Load Treatment Plan:
• Velg ønsket pasientmappe i trevisningen
• Velg en behandlingsplan for å laste den inn 

i programvaren
• Trykk på Next for å aktivere den neste 

planleggingsoppgaven

MERK: Kontroller at riktige pasientdata er valgt.
TRINN 2
Generelt sett er skjermbildet iPlan inndelt slik:
• Navigator (øverst til høyre på skjermen): viser alltid 

gjeldende (gul) og neste (blå) planleggingsoppgave
• Functions-område (nederst til høyre på skjermen): 

inneholder relevante funksjoner for den gjeldende 
planleggingsoppgaven

• Planleggingsområde (resten av skjermen): inneholder 
kategorisider med ulike forhåndsdefinerte bildevisninger

MERK: Verktøylinjen inneholder ytterligere funksjoner.
TRINN 3
I planleggingsoppgaven Registration Points:
• Utfør Slice and Image Set Selection
• Bruk Add New... til å opprette et registreringspunkt
• Posisjoner punktet ved å trykke på bildet
• Bruk om nødvendig Position til å posisjonere punktet
• Detect viser skannede CT/MR-markører som punkter
MERK: Disse punktene forenkler bildefusjon 
og Kolibri cranial-registrering.
TRINN 4
I planleggingsoppgaven Image Fusion:
• Velg bildeparet som skal fusjoneres, fra listen
• Juster bildene med musen (Manual Fusion)
• Automatic Fusion fusjonerer ved hjelp av felles 

strukturer
• Registration Point Fusion fusjonerer ved hjelp 

av definerte registreringspunkter

MERK: Kun ett datasett kan eksporteres til 
navigeringsprogramvaren Kolibri.
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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TRINN 5
I planleggingsoppgaven Object Creation:
• Utfør Slice and Image Set Selection
• Bruk Add New... til å opprette et objekt
• Bruk Brush til å tegne objektet med musen
• Bruk Eraser til å endre objektet
• Bruk SmartBrush til avansert objektsegmentering

MERK: Denne oppgaven fremhever viktige strukturer.
TRINN 6
I planleggingsoppgaven Trajectory Planning:
• Utfør Slice and Image Set Selection
• Bruk Add New... til å opprette en bane
• Entry -> Position definerer inngangspunktet
• Target -> Position definerer målpunktet

MERK: Bekreft alltid baner for du fortsetter.
TRINN 7
Når planlegging er fullført:
• Gå til planleggingsoppgaven Save Plan...
• Oppgi nødvendig informasjon for å lagre planen
• Trykk på Next for å aktivere planleggingsoppgaven 

Export to... 
• Velg eksportplattformen og eksportmappen
• Velg ett datasett med planlagt innhold, og trykk på OK
MERK: Pasientdataene eksporteres og er klare til bruk 
i navigering.
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0

er: 60903-48NO

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.



OPPSETT I OPERASJONSSAL
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.x
TRINN 1

• Koble til strømledningen bak på Kolibri-trallen

• Slå på den avbruddssikre strømforsyningen på siden 
av Kolibri-trallen
TRINN 2

• Koble kabelen fra Kolibri-trallen til bak på 
arbeidsstasjonen

• Slå på strømbryteren bak på arbeidsstasjonen

• Trykk på av/på-knappen foran på arbeidsstasjonen
TRINN 3

• Start programvaren som beskrevet i 
hurtigveiledningen for oppstart

• Når du blir bedt om det, kontrollerer du at riktige 
pasientdata er gitt

• Trykk på Load Patient for å laste inn pasientdata

MERK: Hvis dataene som vises, tilhører en annen 
pasient, trykker du på Change Patient og setter 
inn riktig Zip-disk eller USB-minne.
TRINN 4

• Fest de refleksive markørkulene til engangsbruk 
til Mayfield-referanseenheten

• Fest Mayfield-referanseklemmen eller 
Vario-referanseklemmen til Mayfield-hodestøtten

MERK: De refleksive markørkulene og festeskruene 
må strammes godt til.
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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TRINN 5

• Fest Mayfield-referanseenheten til Mayfield-
referanseklemmen eller Vario-referanseklemmen

• Juster posisjonen til enheten slik at det er nok plass 
til innsnittet og andre kirurgiske trinn uten å måtte flytte 
referanseenheten

MERK: Referanseenheten må ikke flyttes under 
prosedyren. Det kan føre til unøyaktig sporing 
og alvorlig pasientskade.
TRINN 6

Posisjoner systemet slik at

• Kirurgen lett kan se monitoren
• Kameraet er 1,2-1,8 m (4-6 fot) fra pasientens hode
• Referanseenheten er synlig for begge kameralinser

MERK: Kameraet må til enhver tid ha uhindret sikt mot 
referanseenheten og navigerte instrumenter.
TRINN 7

Bekreft synlighet av instrument og referanseenhet:

• Grønt statusfelt = enhet og instrumenter synlige
• Grønne sirkler = standard Peker eller Softouch
• Hvite sirkler = ukalibrert instrument, enhet før 

pasientregistrering
• Røde sirkler = enhet etter pasientregistrering
• Grå sirkler = uidentifisert instrument

MERK: Registrering kan nå utføres.
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0

er: 60903-48NO

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.



STANDARD REGISTRERING
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.x
TRINN 1

• Når CT- eller MR-skanning er fullført, fjerner du 
registreringsmarkørene til engangsbruk for CT 
eller MR fra markørplatene

• Fest registreringsmarkører til engangsbruk for 
operasjonssal til markørplatene

MERK: Registreringsmarkørene er til engangsbruk og 
må kasseres etter bruk.
TRINN 2

• Når pasientdataene er innlastet, åpnes dialogboksen 
Registration Selection

• Velg Standard Registration for å aktivere registrering

MERK: Før registreringen begynner, må du kontrollere at 
referanseenheten er synlig for begge kameralinser.
TRINN 3

• Følg ledetekstene på skjermen for å registrere markørene

MERK: Minst fem markører må registreres før 
du fortsetter med Proceed.
TRINN 4

• Registrer markørene en etter en ved å plassere spissen 
på pekeren i hver markør og dreie pekerhåndtaket sakte

• Når markøren er registrert, vises den på listen til venstre 
for opptaksdialogboksen

MERK: Når alle markører er registrert, går 
programvaren automatisk videre til det neste trinnet.
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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TRINN 5

Systemet rapporterer nå registreringsnøyaktigheten:

• Hold standardpekeren mot minst tre landemerker 
på pasientens skalle for å bekrefte resultatet

• Kontroller at pekerspissen vises riktig
• Hvis nøyaktigheten er tilfredsstillende, trykker du 

på Accept for å lagre registreringen

MERK: Pasienten kan nå draperes for navigering.
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0

er: 60903-48NO

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.



Z-TOUCH-REGISTRERING
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.x
TRINN 1

• Når pasientdataene er innlastet, åpnes dialogboksen 
Registration Selection

• Velg Surface Matching Registration for å aktivere 
registrering

MERK: Før registreringen begynner, må du kontrollere at 
referanseenheten er synlig for begge kameralinser.
TRINN 2

• Still strømbryteren til PÅ
• Den synlige strålen aktiveres ved å trykke 

laserstrålebryteren halvveis ned og holde den der
• Hvis du vil aktivere både den infrarøde og den synlige 

strålen, trykker du bryteren helt ned og holder den der

MERK: Upassende håndtering av z-touch-laseren 
er farlig for pasienter og klinisk personale.
TRINN 3

• Bruk den synlige laserstrålen til å simulere skanning 
av områder som er best egnet for punktopptak

MERK: Optimale skanneregioner omfatter kinnben, 
panneben, nese og tragus. 
TRINN 4

• I dialogboksen Patient Registration iverksetter 
du z-touch-punktopptak ved å trykke på z-touch

• Aktiver den synlige laserstrålen
• Pek laserstrålen mot interesseområdet på 

pasientens hode
• Aktiver den infrarøde laserstrålen

MERK: For vellykket punktopptak må kameraet 
ha uhindret sikt mot den infrarøde strålen.
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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TRINN 5

• Ta opp punkter ved å skanne benområder innenfor 
interesseområdet på begge sider av pasientens ansikt

• Når nok punkter er tatt opp (indikeres i programvaren 
med en fremdriftslinje), trykker du på Proceed

• Programvaren utfører så en beregning for å avstemme 
overflatene

MERK: Skann kun de områdene som er inkludert 
i pasientens bildesett.
TRINN 6

Systemet rapporterer nå registreringsnøyaktigheten:

• Hold standardpekeren mot minst tre landemerker 
på pasientens hode for å bekrefte resultatet

• Kontroller at pekerspissen vises riktig
• Hvis nøyaktigheten er tilfredsstillende, trykker 

du på Accept for å lagre registreringen

MERK: Pasienten kan nå draperes for navigering.
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0

er: 60903-48NO

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.



NAVIGERINGSOVERSIKT
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.x
DRAPERE PASIENTEN

• Fjern den ikke-sterile referanseenheten
• Draper pasienten og fest en steril referanseenhet
• Draper og teip rundt koblingsslangen på 

referanseenheten

MERK: Referanseenheten må ikke fjernes etter dette 
trinnet. Det kan føre til unøyaktig sporing og alvorlig 
pasientskade.
BRUKE TOOLS-MENYEN

Trykk på Toolbox-ikonet på verktøylinjen for å aktivere 
instrumenter for navigasjon. Velg så mellom:

• Tool Calibration/Verification for å velge 
forhåndskalibrerte verktøy og adaptere for verktøy 
som må kalibreres

• Microscope for å aktivere mikroskopnavigering
• Ultrasound for å iverksette ultralydsporing
• Live Video eller Video for å aktivere en videovisning 

i sanntid
KALIBRERE OG VERIFISERE VERKTØY

Hvis Tool Calibration/Verification ble valgt 
i dialogboksen Tools, velger du:

• Biopsy Needle eller VarioGuide for å verifisere 
tilsvarende instrument

• Alignment Tool for å verifisere biopsirøret
• Calibration/Verification for å kalibrere og verifisere 

individuelle instrumenter
VELGE MIKROSKOPINNSTILLINGER

Hvis Microscope ble valgt i dialogboksen Tools:

• I dialogboksen Tools -> Microscope trykker 
du på Connect Microscope

• Velg ønsket mikroskop fra listen hvis du blir bedt 
om det

• Velg mikroskopkalibreringen (standard eller 90°)

MERK: Den egnede adapterenheten må være festet og 
mikroskopet godt tilkoblet.
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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VELGE ULTRALYDINNSTILLINGER

Hvis Ultrasound ble valgt i dialogboksen Tools:

Velg mellom følgende i dialogboksen Tools -> 
Ultrasound:

• Probe Verification for å verifisere eller kalibrere 
en ultralydsonde

• 3D Ultrasound Acquisition for å ta 3D-bilder
• Image Settings for å konfigurere en videotilkobling 
VELGE VIDEOINNSTILLINGER

Hvis Live Video eller Video ble valgt i dialogboksen 
Tools:

• Velg ønskede alternativer for videoinngang 
i dialogboksene eller kategorisidene som vises

• Definer ønsket lysstyrke og kontrast
• Definer skjermstørrelsen hvis du blir bedt om det
KONFIGURERE VISNINGER

Du kan konfigurere visninger i vinduet nede til høyre 
ved å trykke på øyeikonet for å åpne dialogboksen 
Views. 

• Inline 1 viser en planvisning vinkelrett på det aksiale 
visningsplanet

• Probe’s Eye viser en planvisning vinkelrett 
på instrumentaksen

• 3D Overview viser en 3D-rekonstruksjon
• Autopilot viser en traktformet 3D-visning 
DEFINERE EN UTVIDELSE FOR VERKTØYSPISS

• Trykk på ikonet Tip Extension for å konfigurere 
en virtuell utvidelse for verktøyspiss

• Trykk på knappen Tip Extension + for å utvide 
utvidelsen i trinn på 1 mm

• Trykk på knappen Tip Extension - for å forminske 
utvidelsen i trinn på 1 mm

MERK: Husk å nullstille forskyvningen for verktøyspiss 
etter bruk. 
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0

er: 60903-48NO

ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.



KALIBRERING AV VERKTØY
Programvareversjoner: Kolibri cranial 2.x
TRINN 1

• Fest markørkulene godt til en egnet verktøyadapter
• Monter verktøyadapteren på instrumentet som skal 

kalibreres
TRINN 2

• Fest markørkulene godt til en 
instrumentkalibreringsmatrise versjon 4 (ICM4)

• Aktiver kalibreringsprosedyren ved å holde ICM4 og 
det valgte instrumentet sammen i kameraets synsfelt
TRINN 3

Hvis en tidligere kalibrering er tilgjengelig for den 
valgte adapteren: 

• Trykk på Restore for å bruke denne kalibreringen, 
eller trykk på Calibrate for å utføre en ny kalibrering

MERK: Kontroller at den gjenopprettede kalibreringen er 
korrekt.
TRINN 4

Følgende kalibreringsmetoder er tilgjengelig:

• Pivot points: for å kalibrere instrumentspisser 
(standardinnstilling)

• Holes: for å kalibrere spissen og banen til instrumenter 
med en butt eller buet spiss

• Notch: for å kalibrere instrumenter av enhver diameter

MERK: Instrumentadapteren og ICM4 må være synlige 
for kameraet under hele kalibreringen.
Merk: Hurtigveiledningene erstatter ikke behovet for å lese brukerhåndbøkene.
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UTFØRE PIVOT POINT-KALIBRERING

• Hold instrumentspissen mot et av dreiepunktene
• Drei instrumentet mens du holder det i posisjon
• En fremdriftslinje indikerer kalibreringsstatusen

MERK: Sørg for at instrumentspissen ikke glir 
ut av dreiepunktet under denne prosedyren.
UTFØRE HOLES-KALIBRERING

• Sett instrumentspissen inn det minste hullet som 
er mulig

• Hold instrumentet i denne posisjonen
• En fremdriftslinje indikerer kalibreringsstatusen

MERK: Instrumentet må være satt helt inn 
i kalibreringshullet under hele denne prosedyren.
UTFØRE NOTCH-KALIBRERING

• Kalibrer først spissen ved hjelp av et dreiepunkt
• Legg så instrumentskaftet langs rillen og hold 

instrumentet i denne posisjonen
• En fremdriftslinje indikerer kalibreringsstatusen

MERK: Instrumentspissen må berøre enden av ICM4 
for at kalibreringen skal lykkes.
TRINN 5

Kontrollere kalibreringen:

• Instrumentspiss: drei verktøyet i dreiepunktet
• Instrumentbane: trykk på Show Trajectory og roter 

verktøyet i rillen

MERK: Hvis Holes-kalibrering er utført, kan spissen og 
banen kontrolleres samtidig med at instrumentspissen 
roteres i kalibreringshullet.
TT:

ingen inneholder opphavsrettslig 
eskyttet av åndsverkloven. Ingen 
veiledningen kan reproduseres 
s uten uttrykkelig skriftlig 
rainLAB. 

isjon: 1.0
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ANSVAR:

Denne veiledningen kan endres uten forvarsel 
og utgjør ikke en forpliktelse fra BrainLABs 
side. For mer informasjon se avsnittet 
"Ansvarsbegrensning" i BrainLABs standard 
vilkår og betingelser for salg.
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