
START
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.6 och högre
STEG 1

När du har startat systemet:

• Tryck på Kolibri cranial-ikonen i Application 
Selection-dialogen

• Select to Begin-dialogen öppnas

OBS: Om endast Kolibri cranial är installerad 
öppnas programmet automatiskt. 
STEG 2

Överföra patientdata till navigeringssystemet:

• Tryck Data Transfer i Select to Begin-dialogen
• PatXfer-programmet öppnas nu

OBS: För mer information om PatXfer, se Data Transfer 
Quick Reference Guide. 
STEG 3 (VALFRITT)

Planera patientdata lokalt på systemet:

• Tryck på Planning i Select to Begin-dialogen
•  iPlan-programmet öppnas nu

OBS: För mer information om iPlan, se Planning Quick 
Reference Guide. 
STEG 4

Ladda patientdata och påbörja navigeringen:

• Tryck på Navigation i Select to Begin-dialogen
• I Select Patient Data Source-dialogen väljer du önskad 

datakälla (USB eller Network)
• Tryck på Ultrasound only för att aktivera fristående 

ultraljud (utan att ladda patientdata)
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna
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STEG 5

Stänga Kolibri cranial-programmet och spara 
patientdata och skärmbilder:

• Tryck på stänga-ikonen i verktygsfältet
• I Choose Patient Data Storage-dialogen väljer 

du önskat lagringsmedium (USB, Network eller CD)

OBS: Data som sparas på CD kan endast användas 
i arkiveringssyfte. 
TT:

nnehåller patentskyddad 
om skyddas av 
lagen. Ingen del av handboken 
ras eller översättas utan särskilt 
nd av BrainLAB. 

ision: 1.0

r: 60903-48SV

ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.



DATAÖVERFÖRING
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.x, PatXfer 5.x
STEG 1

• Tryck på Data Transfer för att starta programmet
• På Archive Selection-skärmen klickar du på namnet, 

ikonen eller kryssrutan för önskad datakälla
• Klicka på Next för att visa alla arkiverade patientfiler

Följande datakällor stöds:

BrainLAB-format HårddiskarkivFlyttbart 
mediaarkiv
STEG 2

• På Patient selection-skärmen klickar på namnet, ikonen, 
eller kryssrutan för de patientdata som ska omvandlas till 
BrainLAB-format

• Tryck på Next för att visa tillgängliga patientstudier

OBS: Kontrollera att rätt patientdata är valda.
STEG 3

Om bara en studie är tillgänglig hoppar systemet över 
steg 3 och fortsätter automatiskt till steg 4.

• På Study Selection-skärmen väljer du namnet, ikonen, 
eller kryssrutan för den mest lämpliga patientstudien

• Tryck på Next för att visa originalserien för den 
valda studien
STEG 4

• Original Series-skärmen visar de bilddata som har 
sparats för vald patientstudie

• Multipla bildserier kan väljas genom att helt enkelt välja 
motsvarande namn, ikon, eller kryssruta

• Granska bilddetaljerna och skiktröntgenbildernas exakthet
• Tryck på Next för att omvandla originalserien till 

BrainLAB-format

OBS: Programvaran väljer automatiskt den originalserie 
som innehåller flest bilder.
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna
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STEG 5

• BrainLAB Series-skärmen visa omvandlade bilddata
• Granska bilddetaljerna och skiktröntgenbildernas exakthet
• Välj namn, ikon eller kryssruta för önskad BrainLAB-serie
• Tryck på Send to... eller Next för att exportera vald 

BrainLAB-serie

OBS: Multipla BrainLAB-serier kan väljas för export.
STEG 6

I Send to...-dialogen väljer du lämpligt arkivformat:

• Planering
• Navigering
• Klicka på Next för att visa en lista med tillgängliga patienter
STEG 7 (ENDAST PLANERING)

I Send to...-dialogen är steget Patient selection nu 
aktivt. För att spara bilddatan:

• Tryck på New Patient för att skapa en ny patientmapp 
och spara datan i denna mapp, eller

• Välj en befintlig mapp och studie i listan, och tryck på 
Add to... för att lägga till patientdatan till mappen
STEG 8

När datan har sparats klickar du antingen på:

• Yes för att överföra mer patientdata, eller
• No för att stänga programvaran 

OBS: Patientdatan har överförts och är redo för användning 
vid behandlingsplanering.
TT:

nnehåller patentskyddad 
om skyddas av 
lagen. Ingen del av handboken 
ras eller översättas utan särskilt 
nd av BrainLAB. 

ision: 1.0

r: 60903-48SV

ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.



PLANERING
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.x, iPlan cranial 2.x
STEG 1

• Tryck på Planning i Select to Begin-dialogen för 
att starta programmet

I planeringssektionen Load Treatment Plan:

• Välj den aktuella patientmappen i mappstrukturen
• Välj en behandlingsplan som ska laddas upp till 

programvaran
• Tryck på Next för att aktivera nästa planeringsuppgift

OBS: Kontrollera att rätt patientdata är valda.
STEG 2

Generellt är iPlan-skärmen uppdelad enligt följande:

• Navigator (högst upp till höger på skärmen): visar 
alltid nuvarande (gul) och nästa (blå) planeringsuppgift

• Functions-området (längst ner till höger på skärmen): 
erbjuder funktioner som är relevanta för den nuvarande 
planeringsuppgiften

• Planeringsområde (resten av skärmen): innehåller fliksidor 
med olika fördefinierade bildvinklar

OBS: Verktygsfältet tillhandahåller ytterligare funktioner.
STEG 3

I planeringssektionen Registration Points:

• Gör Slice and Image Set Selection
• Använd Add New... för att skapa en registreringspunkt
• Placera punkten genom att klicka på bilden
• Använd Position för att vid behov placera om punkten
• Detect visar skannade CT/MR-markeringar som punkter

OBS: Punkterna underlättar bildfusion och Kolibri 
cranial-registrering.
STEG 4

I Image Fusion planeringssektion:

• Välj bildparet som ska fusioneras i listan
• Justera bilderna med musen (Manual Fusion) 
• Automatic Fusion använder gemensamma strukturer 

för fusion
• Registration Point Fusion använder definierade 

registreringspunkter för fusion

OBS: Endast en datagrupp kan exporteras till Kolibri 
navigeringsprogram.
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna
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STEG 5

I Object Creation planeringsuppgift:

• Gör Slice and Image Set Selection
• Använd Add New... för att skapa ett objekt
• Använd Brush för att rita objektet med musen
• Använd Eraser för att modifiera objektet
• Använd SmartBrush för avancerad objektsegmentering

OBS: Uppgiften framhäver viktiga strukturer.
STEG 6

I Trajectory Planning planeringssektion:

• Gör Slice and Image Set Selection
• Använd Add New... för att skapa en bana
• Entry -> Position definierar ingångspunkten
• Target -> Position definierar målpunkten

OBS: Verifiera alltid banorna innan ni fortsätter.
STEG 7

Efter att planeringen är klar:

• Gå till Save Plan... planeringssektion
• Ange nödvändig information för att spara planen
• Tryck på Next för att aktivera Export to... planeringsuppgift
• Välj exporteringsplattform och exporteringsmapp
• Välj en datagrupp med planerat innehåll och tryck på OK

OBS: Patientdatan är exporterade och redo att användas 
för navigering.
TT:

nnehåller patentskyddad 
om skyddas av 
lagen. Ingen del av handboken 
ras eller översättas utan särskilt 
nd av BrainLAB. 

ision: 1.0

r: 60903-48SV

ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.



FÖRBEREDELSER I OPERATIONSSALEN
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.x
STEG 1

• Sätt i strömsladden baktill på Kolibri Cart
• Slå på UPS-strömbrytaren på sidan av Kolibri Cart
STEG 2

• Sätt i sladden från Kolibri Cart på arbetsstationens 
baksida

• Slå på strömbrytaren på arbetsstationens baksida
• Tryck på knappen för på/mjuk avstängning på 

arbetsstationens framsida
STEG 3

• Starta programvaran enligt beskrivningen i Startup 
Quick Reference Guide

• När du blir tillfrågad verifierar du att korrekta 
patientdata visas

• För att ladda patientdata trycker du på Load Patient

OBS: Om uppgifterna som visas tillhör en annan 
patient trycker du på Change Patient och sätter 
i korrekt ZIP-diskett eller USB-minne.
STEG 4

• Fäst de reflekterande engångsmarkeringskulorna 
på Mayfield Reference Array

• Fäst Mayfield Reference Clamp eller Vario 
Reference Clamp på Mayfield-huvudstödet

OBS: De reflekterande markeringskulorna och 
fixeringsskruvarna måste sättas fast ordentligt. 
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna
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STEG 5

• Fäst Mayfield Reference Array på Mayfield 
Reference Clamp eller Vario Reference Clamp

• Justera positionen på anordningen så att tillräckligt 
utrymme lämnas för att möjliggöra snitt och andra 
kirurgiska ingrepp utan att referensanordningen 
behöver flyttas

OBS: Flytta inte referensanordningen under ingreppet. Det 
kan resultera i inexakt sökning och svåra patientskador.
STEG 6

Placera systemet så att:

• Kirurgen lätt kan se skärmen
• Kameran är 120-180 centimeter (4-6 fot) från 

patientens huvud
• Referensanordningen är synlig för båda kameralinserna

OBS: Kameran måste alltid ha fri sikt till 
referensanordningen och navigerade instrument.
STEG 7

Verifiera sikt av instrument och referensanordning:

• Grönt statusfält = anordning och instrumenten är synliga
• Gröna markörer = standard Pointer eller Softouch
• Vita markörer = okalibrerade instrument, anordning innan 

patientregistrering
• Röda markörer = anordning efter patientregistrering
• Grå markörer/cirklar = oidentifierat instrument

OBS: Registreringen kan nu genomföras.
TT:

nnehåller patentskyddad 
om skyddas av 
lagen. Ingen del av handboken 
ras eller översättas utan särskilt 
nd av BrainLAB. 

ision: 1.0

r: 60903-48SV

ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.



STANDARDREGISTRERING
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.x
STEG 1

• När CT- eller MR-skanningen är klar tar du bort 
Disposable Registration Markers CT eller MR 
från markeringsplåtarna

• Fäst Disposable Registration Markers OR på 
markeringsplåtarna

OBS: Registreringsmarkörerna är för engångsbruk 
och måste kastas efter användning.
STEG 2

• När patientdata har laddats upp öppnas Registration 
Selection-dialogen

• För att aktivera registreringen väljer du Standard 
Registration

OBS: Innan registreringen påbörjas verifierar du att 
referensanordningen är synlig för båda kameralinserna.
STEG 3

• Följ systemets instruktioner för att registrera markörerna

OBS: Minst fem markörer måste registreras innan man 
fortsätter med Proceed.
STEG 4

• Registrera markörerna en efter en genom att placera 
pekarens spets i varje markör och långsamt rotera 
pekarens skaft

• När markörens registrering har lyckats visas det i listan 
till vänster om den registreringsdialogen

OBS: När alla markörer har registrerats fortsätter mjukvaran 
automatiskt till nästa steg.
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna
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STEG 5

Systemet rapporterar nu registreringens precision:

• Håll standard pekaren på minst tre riktmärken 
på patientens huvud för att verifiera resultatet

• Verifiera att pekarens spets visas korrekt
• Om precisionen är korrekt klickar du på Accept 

för att spara registreringen

OBS: Patienten kan nu täckas över för navigering.
TT:

nnehåller patentskyddad 
om skyddas av 
lagen. Ingen del av handboken 
ras eller översättas utan särskilt 
nd av BrainLAB. 

ision: 1.0

r: 60903-48SV

ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.



Z-TOUCH-REGISTRERING
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.x
STEG 1

• När patientdata har laddats upp öppnas Registration 
Selection-dialogen

• För att aktivera registreringen väljer du Surface 
Matching Registration

OBS: Innan registreringen påbörjas verifierar du att 
referensanordningen är synlig för båda kameralinserna.
STEG 2

• Vrid strömbrytaren på z-Touch skanneren till ON-läget
• För att aktivera den synliga strålen trycker du på och håller 

ner laserstrålens strömbrytare halvvägs
• För att aktivera både den infraröda och den synliga strålen 

trycker du på och håller ner strömbrytaren helt

OBS: Felaktig hantering av z-touch-lasern är farlig för både 
patienter och sjukvårdspersonal.
STEG 3

• Använd den synliga laserstrålen för att simulera skanning 
av de områden som är mest lämpade för målpunkten

OBS: Optimala skanningsregioner inkluderar okbenet, 
pannbenet, näsan samt tragus. 
STEG 4

• I Patient Registration-dialogen startas z-touch 
punktinsamling genom att trycka på z-touch

• Aktivera den synliga laserstrålen
• Peka laserstrålen mot området av intresse 

på patientens huvud
• Aktivera den infraröda laserstrålen

OBS: För lyckad punktinsamling måste kameran 
ha fri sikt till den infraröda strålen.
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna
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STEG 5

• Registrera punkter genom att skanna beniga strukturer 
inom det intressanta området på båda sidor av patientens 
ansikte

• När tillräckligt många punkter har samlats in (indikeras 
i mjukvaran med hjälp av en förloppsmätare) klickar 
du på Proceed

• Programmet gör nu en ytmatchningsberäkning

OBS: Skanna bara de områden som är inkluderade 
i patientens bildgrupp.
STEG 6

Systemet rapporterar nu registreringens precision:

• Håll standard pekare på minst tre riktmärken 
på patientens huvud för att verifiera resultatet

• Verifiera att pekarens spets visas korrekt
• Om precisionen är korrekt klickar du på Accept 

för att spara registreringen

OBS: Patienten kan nu täckas över för navigering.
TT:

nnehåller patentskyddad 
om skyddas av 
lagen. Ingen del av handboken 
ras eller översättas utan särskilt 
nd av BrainLAB. 

ision: 1.0

r: 60903-48SV

ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.



NAVIGERING, ÖVERBLICK
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.x
TÄCK ÖVER PATIENTEN

• Ta bort den icke-sterila referensanordningen
• Täck över patienten och sätt fast en steriliserad 

referensanordning
• Täck över och tejpa runt referensanordningens 

anslutningsslang

OBS: Flytta inte referensanordningen efter detta 
steg. Detta kan resultera i inexakt sökning och svåra 
patientskador.
ANVÄNDA VERKTYGSMENYN

Tryck på Toolbox-ikonen i verktygsfältet för att 
aktivera instrument för navigering. Välj därefter mellan:

• Tool Calibration/Verification för att välja förkalibrerade 
verktyg och adaptrar till verktyg som behöver kalibreras

• Microscope för att aktivera mikroskopnavigering
• Ultrasound för att starta ultraljudsfunktionen
• Live Video eller Video för att aktivera videoinspelningen
KALIBRERA OCH VERIFIERA VERKTYG

Om Tool Calibration/Verification valdes 
i Tools-dialogen väljer du:

• Biopsy Needle eller VarioGuide för att verifiera 
motsvarande instrument

• Alignment Tool för att verifiera biopsirör
• Calibration/Verification för att kalibrera och verifiera 

enstaka instrument
VÄLJA INSTÄLLNINGAR FÖR MIKROSKOP

Om Microscope valdes i Tools-dialogen:

• I Tools -> Microscope-dialogen trycker du på Connect 
Microscope

• Om du blir tillfrågad väljer du önskat mikroskop i listan
• Välj mikroskopkalibrering (standard eller 90°)

OBS: Lämplig adapter måste ha monterats 
och mikroskopet måste vara väl anslutet.
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna



INFORMATION OM TILLVERKAREN:

BrainLAB AG
Kapellenstr. 12, 85622 Feldkirchen, Germany

Europa, Latinamerika: +49 89 99 15 68 44
USA & Kanada: +1 800 597 5911
Japan: +3 5733 6275

E-post: support@brainlab.com

UPPHOVSRÄ

Handboken i
information s
upphovsrätts
får reproduce
skriftligt tillstå

Dokumentrev

Artikelnumme
VÄLJA INSTÄLLNINGAR FÖR ULTRALJUD

Om Ultrasound valdes i Tools-dialogen:

I Tools -> Ultrasound-dialogen väljer du mellan:

• Probe Verification för att verifiera eller kalibrera en 
ultraljudssond

• 3D Ultrasound Acquisition för att registrera 3D-bilder
• Image Settings för att konfigurera ultraljudets 

videoinställningar
VÄLJA INSTÄLLNINGAR FÖR VIDEO

Om Live Video eller Video valdes i Tools-dialogen:

• Välj önskad videosignal från alternativen i dialogerna 
eller på fliksidorna som visas

• Ställ in önskad ljusstyrka och kontrast
• Om du blir tillfrågad ställer du in skärmstorleken
KONFIGURERA BILDER

För att konfigurera visning i det nedre, högra hörnet 
trycker du på ikonen för att öppna Views-dialogen. 

• Inline 1 visar en planvisning vertikalt mot det axiala 
visningsplanet

• Probe’s Eye visar en planvisning vertikalt mot 
instrumentaxeln

• 3D Overview visar en 3D-rekonstruktion
• Autopilot visar en trattformad 3D-bild till vägledning 

under biopsier etc.
DEFINIERA FÖRLÄNGNING FÖR VERKTYGSSPETS

• Tryck på Tip Extension-ikonen för att konfigurera 
en virtuell förlängning för en verktygsspets

• Tryck på Tip Extension + -knappen för att öka 
förlängningen i steg om 1 mm

• Tryck på Tip Extension - -knappen för att minska 
förlängningen i steg om 1 mm

OBS: Kom ihåg att återställa verktygsspetsförskjutningen 
till noll efter användning. 
TT:

nnehåller patentskyddad 
om skyddas av 
lagen. Ingen del av handboken 
ras eller översättas utan särskilt 
nd av BrainLAB. 

ision: 1.0

r: 60903-48SV

ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.



INSTRUMENTKALIBRERING
Mjukvaruversioner: Kolibri cranial 2.x
STEG 1

• Sätt fast markeringskulorna ordentligt på en lämplig 
verktygsadapter

• Montera verktygsadaptern på instrumentet som ska 
kalibreras
STEG 2

• Sätt fast markeringskulorna ordentligt på Instrument 
Calibration Matrix (ICM), Rev. 4

• Aktivera kalibreringsproceduren genom att hålla ICM4 
och det valda instrumentet tillsammans i kamerans läsfält
STEG 3

Om en tidigare kalibrering är tillgänglig för den valda 
adaptern: 

• Klicka på Restore för att använda denna kalibrering 
eller Calibrate för att genomföra en ny kalibrering 

OBS: Var noga med att verifiera att den återställda 
kalibreringen är korrekt.
STEG 4

Följande kalibreringsmetoder är tillgängliga: 

• Pivotpunkter: för kalibrering av instrumentspetsar 
(standardalternativ)

• Hål: för kalibrering av spetsen och axel för instrument 
med en trubbig eller böjd spets

• Skåra: för kalibrering av instrument oavsett diameter

OBS: Instrumentadaptern och ICM4 måste vara synliga 
för kameran under hela kalibreringen.
Observera: Snabbanvisningarna ska inte användas istället 
för bruksanvisningarna
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GÖRA PIVOT- PUNKTSKALIBRERING

• Håll instrumentets spets på en av pivot punkterna
• Rotera instrumentskaftet medan du håller det i denna 

position
• En förloppsmätare indikerar kalibreringens status

OBS: Kontrollera att instrumentets spets inte glider 
ifrån pivot- punkten under proceduren. 
GÖRA HÅLKALIBRERING

• Sätt instrumentets spets i det minsta möjliga hålet
• Håll instrumentet i denna position
• En förloppsmätare indikerar kalibreringens status

OBS: Instrumentets spets måste hållas helt ner 
i kalibreringshålet under proceduren.
GÖRA SKÅRKALIBRERING

• Kalibrera först spetsen med hjälp av en pivot- punkt
• Lägg sedan instrumentets skaft längs med skåran och 

håll instrumentet i denna position
• En förloppsmätare indikerar kalibreringens status

OBS: För lyckad kalibrering måste instrumentets spets 
komma i beröring med änden på ICM4.
STEG 5

Verifiera kalibreringen: 

• Instrumentets spets: rotera verktyget i pivot- punkten
• Instrumentets axel: tryck på Show Trajectory och 

rotera verktyget i skåran

OBS: Om hålkalibrering har utförts kan spetsen och axeln 
verifieras samtidigt genom att rotera instrumentspetsen 
i kalibreringshålet.
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ANSVAR:

Denna handbok kan ändras utan meddelande 
och innebär inga skyldigheter för BrainLAB. 
För ytterligare information, hänvisas till 
avsnittet ”Limitations of Liability” i BrainLABs 
Standard Terms and Conditions of Sales.
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