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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.

Patientoplysninger

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”).

• Registration Software Fluoro 3D er en del af Rygsøjle- og traumenaviga-
tionssystem, 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 traumenavigationssystem 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 REGISTRATION
SOFTWARE FLUORO 3D

2.1 Startvejledning

Generelle oplysninger

Registration Software Fluoro 3D gør det muligt at registrere patientscanninger i Rygsøjle- og
traumenavigationssystem.
BEMÆRK: For at vende tilbage til Instrument Selection når som helst under registrering skal
Instrumentkalibreringsmatrix og instrumentet holdes tæt sammen i kamerasynsfeltet. 

Åbn Registration Software Fluoro 3D

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 3D C-Arm Registration.

BRUG AF REGISTRATION SOFTWARE FLUORO 3D
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2.2 Registrering

Generelle oplysninger

Før registrering kan begynde, skal der foretages nogle indledende trin for at klargøre C-armen og
referencer til scanning.

Infrarøde artefakter

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

Forbered scanning

Figur 2  

Trin

1. Sørg for, at følgende forberedende trin er udført:
• Tilslut netværkskablet.
• Vælg navigationstilstand i C-armen.
• Sørg for, at patientreferencemarkørkuglerne er synlige for kameraet.
• Sørg for, at C-armens referencemarkørkugler er synlige for kameraet.

2. Når de indledende trin er udført, vises der en grøn cirkel foran hver af påmindelsesikoner-
ne på skærmen.

3. Hvis kameramotorkontrollen er tilsluttet, kan kameraet justeres, så en bedre detektion af
markørkuglerne opnås.
• Brug pilene på skærmen til manuelt at justere kameraet.

- Vælg den midterste pil for at centrere kuglerne til midten af skærmen.
• Slå Auto Camera til.

- Hvis kuglerne ikke kan detekteres under klargøring, placerer kameraet automatisk
sig selv for at omfatte kuglerne i kamerasynsfeltet.

Registrering
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Scanning

Figur 3  

Trin

1. Tryk på C-armens fodkontakt for at begynde scanning. Siden Scanning åbner automa-
tisk.

2. Vælg Back når som helst for at vende tilbage til registreringssiden.
BEMÆRK: Hvis softwaren sporer et problem under scanningen, vises en fejlmeddelelse,
der oplyser om det registrerede problem. Sørg for at følge de angivne instruktioner. 

3. Når scanningen er fuldført, sender softwaren dig til verificeringssiden.

Serviceadvarsel

Der vises en serviceadvarsel, hvis kalibreringen af 3D C-armen er ældre end 6 måneder (eller 12
måneder for Siemens Cios Spin).

Trin

Vælg OK, hvis du ønsker at fortsætte med den aktuelle scanning.
BEMÆRK: Kontakt den lokale supportafdeling for at aftale en ny kalibrering af C-armen. 

BRUG AF REGISTRATION SOFTWARE FLUORO 3D
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2.3 Verificering af registrering

Generelle oplysninger

Efter registrering vises en verificeringsside. Du skal nu verificere registreringsnøjagtigheden.

Verificeringsværktøjer

Du kan bruge de forskellige værktøjer i værktøjslinjen til at hjælpe med verificeringen.
• Zoom: Zoom ind og ud
• Window: Juster skærmens lysstyrke
• Flip Mode: Spejlvend billedet på vandret eller lodret plan
• Reset: Nulstil alle anvendte ændringer undtagen Flip Mode

BEMÆRK: Softwaren skifter automatisk mellem planer afhængigt af, hvor instrumentet er
placeret. Derudover vises instrumentet med en lineal for bedre visualisering. 

Verificer registreringsnøjagtighed - Standardprocedure

Figur 4  

Trin

1. Hold instrumentet på knogleoverfladen for mindst tre af følgende pejlemærker:
• Posteriort (på processus spinosus)/anteriort (på flere steder på lamina)
• Venstre/højre (på facetleddet eller midtvejs på processus spinosus)
• Kranialt/kaudalt (på processus spinosus; først på den kraniale og derefter den kaudale

del)

2. Verificer, at den instrumentposition, der vises på skærmen, stemmer overens med instru-
mentets faktiske position på det anatomiske pejlemærke.

3. Efter verificering er der to muligheder. Vælg:

Verificering af registrering
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Trin
• Yes, hvis registreringen er nøjagtig, og fortsæt til navigation.
• No, hvis registreringen er unøjagtig, og ryd den aktuelle registrering. Vælg en af føl-

gende:
- New Scan: Vend tilbage til registreringssoftwaren for at hente en ny registrering.
- Discard & Exit: Forlad softwaren, og vend tilbage til Content Manager.

Verificer registreringsnøjagtighed - Minimalt invasiv procedure

Såfremt du udfører en minimalt invasiv procedure, som giver begrænset mulighed for verificering
af mindst tre pejlemærker, skal følgende nøjagtighedskontrol udføres:

Trin

1. Indfør instrumentet i incisionen, således at det sikkert berører et anatomisk pejlemærke
eller en referenceenheds klemme eller tand.

2. Scan fluorobilleder af instrumentet på knoglen:
• Lateralt fluorobillede (kranial/kaudal eller posterior/anterior registrering)
• AP-fluorobillede (kranial/kaudal eller venstre/højre registrering)

3. Verificer, at instrumentets position på skærmen stemmer overens med positionen på fluo-
robilledet.

4. Efter verificering er der to muligheder. Vælg:
• Yes, hvis registreringen er nøjagtig, og fortsæt til navigation.
• No, hvis registreringen er unøjagtig, og ryd den aktuelle registrering. Vælg en af føl-

gende:
- New Scan: Vend tilbage til registreringssoftwaren for at hente en ny registrering.
- Discard & Exit: Forlad softwaren, og vend tilbage til Content Manager.

BRUG AF REGISTRATION SOFTWARE FLUORO 3D
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