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1 ALGEMENE INFORMATIE
1.1 Contactgegevens en wettelijke informatie
1.1.1 Contactgegevens

Support

Als u de informatie die u nodig heeft, niet in deze handleiding kunt vinden of als u vragen of
problemen heeft, neem dan contact op met Brainlab Support:

Regio Telefoon en fax E-mail

Verenigde Staten, Canada, Midden-
en Zuid-Amerika

Tel. +1 800 597 5911
Fax. +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brazilië Tel. (0800) 892 1217

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 5811

Japan
Tel. +81 3 3769 6900
Fax. +81 3 3769 6901

Verwachte levensduur

Brainlab biedt acht jaar service voor software. Tijdens deze periode worden zowel software-
updates als support op locatie geboden.

Feedback

Ondanks een zorgvuldige herziening van deze handleiding kunnen fouten nog steeds voorkomen.
Neem contact met ons op via igs.manuals@brainlab.com als u suggesties heeft voor verbetering
van deze handleiding.

Fabrikant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Duitsland

ALGEMENE INFORMATIE
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1.1.2 Juridische informatie

Copyright

Deze handleiding bevat door copyright beschermde informatie. Niets uit deze handleiding mag
worden gereproduceerd of vertaald zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Brainlab.

Brainlab handelsmerken

• Curve™ is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS en van Brainlab KK in
Japan.

• Kick® is een handelsmerk van Brainlab AG in Duitsland en/of de VS.

Handelsmerken van andere fabrikanten

• Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Patentinformatie

Dit product is mogelijk gedekt door een of meerdere patenten of uitstaande patentaanvragen. Zie
https://www.brainlab.com/patent/ voor meer informatie.

Geïntegreerde software van derden

• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.
• Deze software bevat de OpenJPEG-bibliotheek. Zie http://www.openjpeg.org voor een

volledige beschrijving van auteursrechten, vrijwaringen en licenties.
• Deze software is gedeeltelijk gebaseerd op Xerces C++ 3.1.1, ontwikkeld door de Apache

Software Foundation. Zie http://xerces.apache.org/ voor een volledige beschrijving van
auteursrechten, vrijwaringen en licenties.

• Dit product omvat libtiff 4.0.4beta. Zie http://www.remotesensing.org/libtiff/ voor een volledige
beschrijving van auteursrechten, vrijwaringen en licenties.

CE-markering

De CE-markering geeft aan dat het Brainlab-product voldoet aan de essentiële
vereisten van de richtlijn van de raad 93/42/EEC (de "MDD").
Volgens de principes van de MDD is Spine & Trauma 3D een Klasse IIb-pro-
duct.

OPMERKING. De geldigheid van de CE-markering kan alleen worden bevestigd voor door
Brainlab geproduceerde producten.
 

Instructies voor de afvoer

Afvoer van elektrische en elektronische apparatuur mag alleen geschieden volgens
wettelijke regelgeving. Voor informatie over de AEEA (Afgedankte elektrische en elek-
tronische apparatuur) richtlijn, ga naar:
www.brainlab.com/en/sustainability

Contactgegevens en wettelijke informatie
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Verkoop in de VS

De Federale wetgeving in de VS beperken de verkoop van dit product tot door of in opdracht van
een arts.
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1.2 Symbolen
1.2.1 Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

Waarschuwingen

Waarschuwingen worden aangegeven door middel van driehoekige
waarschuwingssymbolen. Deze bevatten altijd essentiële veiligheidsinformatie aangaande
mogelijk letsel, overlijden of elk ander ernstig gevolg dat verbonden is aan verkeerd
gebruik van het apparaat.

Voorzichtig

Voorzorgen worden aangegeven door ronde voorzorgssymbolen. Zij bevatten
veiligheidskritische informatie over mogelijke problemen met het apparaat. Dergelijke
problemen zijn onder andere een storing of onjuiste werking van het apparaat,
beschadiging van het apparaat of beschadiging van eigendommen.

Opmerkingen

OPMERKING. Opmerkingen worden aangegeven in cursief lettertype en geven extra handige
tips.
 

Symbolen
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1.3 Beoogd gebruik
1.3.1 Het systeem gebruiken

Gebruiksindicaties

Spine & Trauma 3D is bedoeld als een intraoperatief beeldgestuurd localisatiesysteem voor
minimaal invasieve chirurgie. Het koppelt een vrije hand-sonde, die wordt getrackt door een
passief markersensorsysteem, aan een virtuele computerbeeldruimte op de preoperatieve of
intraoperatieve 2D- of 3D-beeldgegevens van de patiënt.
Spine & Trauma 3D maakt computerondersteunde navigatie mogelijk van medische
beeldgegevens, die preoperatief of intraoperatief kunnen worden verworven door middel van een
geschikt beeldvastleggingssysteem.
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, 2D röntgenbeeld of 3D-röntgenbeeldreconstructie)
en/of een beeldgegevensmodel van de anatomie.

Beoogde gebruiker

De beoogde softwaregebruikers zijn chirurgen en het medisch personeel.

Patiëntengroep

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, 2D-fluoroscopisch beeld of 3D-fluoroscopische beeldreconstructie).

Gebruikslocatie

De applicatie is bedoeld voor gebruik in operatiekamers.

Verantwoordelijkheid

Dit systeem biedt alleen extra ondersteuning aan de chirurg of de gebruiker en is in geen
geval bedoeld als vervanging van de ervaring en/of verantwoordelijkheid van de chirurg of
de gebruiker bij het gebruik ervan.

Voorzichtig omgaan met hardware

Systeemcomponenten en bijbehorend instrumentarium bestaan uit mechanische precisie-
onderdelen. Ga daar voorzichtig mee om.

De systeemonderdelen en het bijbehorende instrumentarium mogen uitsluitend worden
bediend door opgeleid medisch personeel.

Plausibiliteitsbeoordeling

Controleer alle gegevens die in het systeem zijn ingevoerd en die uit het systeem komen,
voorafgaand aan de behandeling van de patiënt.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4 Compatibiliteit met medische apparatuur
1.4.1 Medische instrumenten van Brainlab

Compatibele medische instrumenten van Brainlab

Spine & Trauma 3D is compatibel met:
• 3D fluoro-registratiekit voor de Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adapter voor chirurgisch motorsysteem (SMS, Surgical Motor System)
• Platte klevende markers voor Zeego
• Platte klevende iCT-markers
• Botfixateur "1-pin"
• Botfixateur "2-pin"
• Afstandsbediening met klem voor eenmalig gebruik
• Reflecterende wegwerpmarkeerbollen
• Afdekdoek voor 2D fluoro-registratiekit
• DrapeLink registratiekit voor C-boog Ziehm Vision RFD
• Boorgeleider en accessoires
• Fluoro 3D/2D-registratiekit
• Fluoro-registratiekit Rev. 2
• Afdekdoek iCT-scan
• Instrumentadapterframe (StarLink)
• Instrumentkalibratiematrix, rev. 4.0 (ICM4)
• Andere instrumentadapters
• Minimaal invasief referentieframe, X-Press (Y-vormig)
• Afdekdoeken patiënt
• Pedikeltoegangsnaald
• Verlengde pointer met scherpe punt
• Radiolucente wervelkolomreferentieklem
• Referentieframe voor wervelkolomklemmen
• Spinaal referentieframe voor anterieure/laterale/schuine benadering
• IGS-instrumenten voor de wervelkolom
• Wervelkolom-referentie X-klem
• Standaardreferentieframe craniaal met 4 markeerbollen
• Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D (en accessoirepakket)

Overige Brainlab-instrumenten

Na publicatie van deze handleiding kan aanvullende instrumentatie beschikbaar worden. Neem
contact op met Brainlab Support als u vragen hebt over de compatibiliteit van instrumenten met
de Brainlab-software.

Gebruik alleen de door Brainlab opgegeven instrumenten en reserveonderdelen in
combinatie met de Spine & Trauma 3D software. Het gebruik van niet goedgekeurde
instrumenten/reserveonderdelen kunnen invloed hebben op de veiligheid en/of werking
van de medische hulpmiddelen en de patiënt, de gebruiker en/of de omgeving in gevaar
brengen.

Compatibiliteit met medische apparatuur
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1.4.2 Medische software van Brainlab

Toestemming

De software mag alleen door bevoegde werknemers van Brainlab op het systeem worden
geïnstalleerd. Software-applicaties niet installeren of verwijderen.

Compatibele medische software van Brainlab

Spine & Trauma 3D is compatibel met:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Overige Brainlab software

Andere compatibele Brainlab-software kan na publicatie van deze gebruikershandleiding nog
beschikbaar worden.
Als u andere softwareversies gebruikt dan hierboven gespecificeerd, neem dan contact op met
Brainlab Support voor informatie over compatibiliteit met Brainlab-instrumenten.

Alleen medische software van Brainlab, aangeduid door Brainlab, mag worden
geïnstalleerd op en gebruikt met het systeem.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.4.3 Medische instrumenten van andere fabrikanten

Compatibele medische instrumenten van andere fabrikanten

Medisch instrument Model Fabrikant

C-bogen Overig

Transparante steriele afdekdoeken voor de
C-boog Als vermeld in de Instrumentenhandleiding

Getapte K-draden (voor fixatie van MIRA-Y 3
mm) 3 of 4 mm Overig

Powerboor Overig

Voorgekalibreerde instrumenten en instru-
menten met voorgekalibreerde as van der-
den.

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Neem contact op met Brainlab Support voor spe-
cifieke compatibele instrumenten

OPMERKING. Voor informatie over de ondersteunde specifieke modellen en fabrikanten kunt u
contact opnemen met Brainlab Support.
 

Het gebruik van instrumenten van andere fabrikanten, met interfaces die niet zijn getest en
niet als compatibel zijn gevalideerd door Brainlab, kunnen de navigatienauwkeurigheid
nadelig beïnvloeden en zo een risico vormen voor de patiënt.

Overige instrumenten van andere fabrikanten

Het gebruik van medische instrumentcombinaties die niet zijn goedgekeurd door Brainlab
kunnen een nadelig effect hebben op de veiligheid en/of doeltreffendheid van de
instrumenten en de veiligheid van de patiënt, gebruiker en/of het milieu in gevaar brengen.

Compatibele scanners en C-bogen

Gebruik uitsluitend compatibele scanners en C-bogen. Neem contact op met Brainlab Support
voor een volledige compatibiliteitslijst.

Brainlab aanvaardt geen aansprakelijkheid als niet-goedgekeurde scanners of C-bogen
worden gebruikt.

Integratie van instrumenten van andere fabrikanten

Deze software ondersteunt de navigatie van geselecteerde vooraf gekalibreerde instrumenten van
andere fabrikanten. Voor een volledige lijst met voorgekalibreerde instrumenten van derden die op
dit moment door de software worden ondersteund, kunt u contact opnemen met Brainlab Support.

Een vooraf gekalibreerd instrument kan alleen voor navigatie worden gebruikt als het is
geactiveerd door een specialist van Brainlab Support.

Instructies voor het gebruik en de hantering van vooraf gekalibreerde instrumenten van
andere fabrikanten vindt u in de handleidingen van de fabrikant van het desbetreffende
instrument.

Compatibiliteit met medische apparatuur

14 Softwarehandleiding Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



1.4.4 Software van andere fabrikanten

Toestemming

Alleen bevoegde Brainlab-medewerkers mogen software op het Brainlab-systeem
installeren. Software-applicaties niet installeren of verwijderen.

Compatibele software van andere fabrikanten

Spine & Trauma 3D is compatibel met:
• Microsoft Windows 7 besturingssysteem
• Windows 8 besturingssysteem

OPMERKING. Voor informatie over compatibele servicepacks kunt u contact Brainlab Support.
 

Overige software van andere fabrikanten

Uitsluitend de door Brainlab genoemde software mag worden geïnstalleerd op en gebruikt
met Spine & Trauma 3D.

ALGEMENE INFORMATIE
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1.5 Training en documentatie
1.5.1 Training

Brainlab-training

Voor een veilig en correct gebruik moeten alle gebruikers vóór het in gebruik nemen van het
systeem, deelnemen aan een trainingsprogramma, verzorgd door een Brainlab-medewerker.

Toezicht

Alvorens het systeem te gebruiken voor chirurgische procedures waarbij computergestuurde
navigatie van essentieel belang is, moet u een voldoende aantal volledige procedures hebben
uitgevoerd in aanwezigheid van een Brainlab-vertegenwoordiger voor begeleiding daar waar
nodig.

Training en documentatie
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1.5.2 Documentatie

Beoogd publiek

Chirurgen of hun assistenten met toegang tot een 3D- of 2D-beeldacquisitiesysteem (zoals CT of
C-boog (in 2D- of 3D-modus)) in combinatie met een Brainlab-navigatiesysteem.

Gebruikershandleidingen lezen

De gebruikershandleidingen beschrijven complexe medische hulpmiddelen en chirurgische
navigatiesoftware die met voorzichtigheid moeten worden gebruikt.
Het is belangrijk dat alle gebruikers van het systeem, instrumenten en software:
• deze gebruikershandleidingen zorgvuldig doorlezen voordat zij de apparatuur gebruiken
• te allen tijde toegang hebben tot deze gebruikershandleidingen

OPMERKING. Deze gebruikershandleiding kan informatie bevatten die niet relevant is voor uw
specifieke licentie. Vragen over de in deze gebruikershandleiding omschreven functies kunt u
stellen aan Brainlab Support.
 

Beschikbare gebruikershandleidingen

Gebruikershandleiding Inhoud

Softwarehandleidingen
• Overzicht van behandelplanning en beeldgestuurde navigatie.
• Beschrijving van ok-opstelling van systeem.
• Gedetailleerde software-instructies.

Instrumentenhandleidingen Gedetailleerde instructies voor het hanteren van instrumenten.

Gebruikershandleiding voor
reinigen, ontsmetten en
sterilisatie

Details over reinigen, ontsmetten en sterilisatie van de instrumen-
ten.

Systeemhandleidingen Uitgebreide informatie over het opstellen van het systeem.

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

ALGEMENE INFORMATIE
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2 OVERZICHT SOFTWARE
2.1 De software openen

Algemene informatie

Na het inschakelen van het systeem kunt u Spine & Trauma 3D openen via Content Manager.
Raadpleeg de softwarehandleiding bij Patient Selection/Content Manager.
OPMERKING. U kunt de software zelfs starten zonder dat de camera is aangesloten.
 

De software openen

Stappen

1. Zet het systeem aan met de aan-uitschakelaar.

2.
Afhankelijk van uw configuratie:
• selecteer de voorgeconfigureerde workflow op het selectiescherm, of
• selecteer het pictogram Spine & Trauma 3D in Content Manager.

3.
Selecteer de bestaande patiënt of maak een patiëntprofiel aan.
OPMERKING. U kunt ook een ziekte selecteren. In dat geval wordt er een selectie met de
meest passende data voor deze aandoening beschikbaar in de patiëntselectie.
 

4. Selecteer de relevante gegevens wanneer preoperatieve gegevens worden gebruikt.

OPMERKING. Het is ook mogelijk Spine & Trauma 3D te starten zonder een patiënt te
selecteren. In dat geval worden de patiëntgegevens van de scanner of de C-boog gebruikt.
Raadpleeg voor meer informatie over Content Manager de betreffende softwarehandleiding.
 

OVERZICHT SOFTWARE
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2.2 Camera App

Algemene informatie

Voor een succesvolle registratie en navigatie moet de camera vrij zicht hebben op de
instrumenten en de referentieframes.
De cameraweergave verschijnt in een vak rechtsboven in de software. Wanneer u op dit vak klikt,
wordt de weergave vergroot tot volledig scherm.
De Camera App weergave van de camera geeft u real-time informatie over de zichtbaarheid van
instrumenten en het referentieframe voor de camera. Daarnaast geven beelden in de weergave
de relatieve posities van instrumenten en het referentieframe aan die voor beide cameralenzen
zichtbaar zijn.
OPMERKING. Er verschijnt een bericht als de cameraverbinding verloren is gegaan of als het
signaal van een draadloze cameraverbinding niet sterk genoeg is. Er verschijnt ook een bericht
wanneer de camera in de opwarmmodus staat of wanneer er tegen de camera is gestoten.
 

Weergave van de Camera App

① ②

③

④

⑤

Afbeelding 1 

Nr. Component Verklaring

① Trackinggang

Toont de afstand van de instrumenten en/of referentieframes
ten opzichte van de camera.
Voor optimale zichtbaarheid en nauwkeurigheid moeten alle
trackingbollen binnen de blauwe gang zijn.

② Bedieningselementen
camera

Toont de bedieningstoetsen voor het positioneren van de came-
ra.

③ Centreertoets camera
Wordt gebruikt om de camera te centreren.
OPMERKING. Het centreren van de camera duurt maximaal 5
seconden. Een tweede klik deactiveert de centreerfunctie.
 

④ Markeerbol De markeerbol van een instrument en/of frame is rood wanneer
deze niet zichtbaar is voor de camera.

⑤ Zichtveld van de came-
ra

Toont de positie van de instrumenten en/of referentieframes ten
opzichte van de camera.

Camera App
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Conventies voor Camera App-kleuren

Kleur Referentie naar instrument

Geel Referentieframe.

Groen Actieve pointer, vooraf gekalibreerd instrument.

Oranje Gekalibreerde instrumenten.

Blauw ICM4, registratiekit.

Lichtgroen Scannerreferentie.

Magenta Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D

Grijs De markeerbol-geometrie is zichtbaar voor beide cameralenzen, maar kan niet
worden geïdentificeerd.

Grijze sterren De markeerbol-geometrie is slechts zichtbaar voor één cameralens en kan niet
worden geïdentificeerd.

Fantoomgeometrieën

De software detecteert instrumenten met vooraf gedefinieerde instrumentgeometrieën. Een
toevallige ordening van bekende instrumenten kan een korte periode een andere bekende
instrumentgeometrie genereren.

OVERZICHT SOFTWARE
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2.3 Softwaretoetsen

Algemene informatie

De menubalk bevat toetsen voor het openen van registratie, navigatie en systeemaanpassingen.
Afhankelijk van de huidige workflowstap kan het ook toetsen bevatten om beeldweergaven aan te
passen.

Systeemtoetsen

Toets Naam Functie Zie

Home

Minimaliseert de applicatie en keert terug naar
Content Manager waar u de data kunt exporte-
ren, het systeem kunt afsluiten, of een nieuwe
behandeling kunt starten.

Pagina 19

System Information Opent het menu System voor het configureren
van de systeeminstellingen.

Pagina
24

Patient Orientation Opent het dialoogvenster Select Patient Orien-
tation.

Pagina
60

Screenshot Maakt een screenshot van het huidige scherm. Pagina
24

Info over screenshots

U kunt op elk moment screenshots genereren. Deze kunnen worden bekeken via de Content
Manager. U kunt ervoor kiezen de screenshots te anonimiseren in de systeeminstellingen (zie
pagina 24).

Tenzij screenshots geanonimiseerd zijn, verschijnt de naam van de patiënt op elk ervan.
Denk eraan dat, zelfs wanneer geanonimiseerd, de patiëntnaam in de bestandsnaam van de
screenshot verschijnt. Om de vertrouwelijkheid van patiëntgegevens te waarborgen, moet
u zorgen dat toegang tot de screenshots beperkt blijft tot betrokken medisch personeel.

Zoomtoetsen

Toets Functie

Inzoomen

Uitzoomen

Softwaretoetsen
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Toetsen Beeldindeling

Afbeelding 2 
Het is mogelijk maximaal twee beelddatasets te laden. Deze datasets mogen twee verschillende
indelingen (bijv. CT en MR), of twee CT-datasets hebben. Verschillende schermen bevatten
toetsen om te selecteren welke dataset in de 2D-weergave wordt getoond.
De geselecteerde dataset wordt geel gemarkeerd. De geplande data worden op alle gefuseerde
datasets getoond.

Weergavecentrum vergrendelen en pannen

Afbeelding 3 
De optie Lock View Center wordt getoond op de navigatie- en
nauwkeurigheidsverificatieschermen.
Op deze schermen volgen de weergaven de pointer of de instrumentpunt en blijven bewegen
zolang de pointer of het instrument in beweging is. Om de weergaven in positie te vergrendelen,
drukt u op het slotpictogram.

Afbeelding 4 
U kunt het weergavecentrum ook handmatig instellen door de weergaven te pannen. Om de
weergave te pannen, verwijdert u de pointer of het instrument uit het zichtveld van de camera,
waarna u met behulp van de schuifbalken of door op het beeld in de weergave te drukken en dit
te verslepen, aanpassingen aanbrengt. Druk op Reset Panning om een panactie ongedaan te
maken.
Druk op het slotpictogram om de weergave in de gewenste positie te vergrendelen.
Om de weergaven vrij te geven, drukt u nogmaals op het slotpictogram.

Extra toetsen

Andere toetsen worden beschreven in de relevante secties.
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2.4 Systeeminstellingen

Toets System Information

De toets System Information opent een dialoogvenster met Brainlab Support-num-
mers en de softwareversie. Ook geeft het toegang tot de opties Screenshots en
Settings.
Alle hieronder getoonde instellingen zijn toegankelijk via de toets System Informati-
on.

Anonimiseren van screenshots

Afbeelding 5 
Schakel het selectievakje Anonymize Screenshots in het tabblad Options onder Settings in om
patiëntinformatie uit de screenshots te houden.

Systeeminstellingen
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De afstandsbediening met klem activeren

Afbeelding 6 
Gebruik in het tabblad Options onder Settings het selectievakje om de functie Clip-On Remote
Control (Afstandsbediening met klem) in of uit te schakelen (zie pagina 29).

Geluid instellen

De geluidsopties vindt u onder Settings in het tabblad Sound.

Afbeelding 7 

Opties

Gebruik het selectievakje om de systeemgeluidsoutput in of uit te schakelen.

Gebruik de schuifbalk om het systeemgeluidsvolume aan te passen.
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Opties

Gebruik het selectievakje om het toetsgeluid in of uit te schakelen.

Taal selecteren

Afbeelding 8 
Selecteer op het tabblad Language onder Settings de gewenste taal voor de grafische
gebruikersinterface.
OPMERKING. Het tabblad Language verschijnt alleen als meerdere talen op uw systeem
beschikbaar zijn.
 

Fluoro-opties

Afbeelding 9 

Systeeminstellingen
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Opties

Als er meerdere C-bogen zijn geconfigureerd, kan de gewenste C-boog worden geselecteerd via
C-arm Selection.

Druk op Calibration Images om het dialoogvenster voor het vastleggen van kalibratiebeelden te
openen.

Een C-boog selecteren

Afbeelding 10 

Stappen

1. Druk op de toets C-arm Selection onder Fluoro.

2. Druk op de C-boog die u wilt gebruiken en vervolgens op Next.

3. Het dialoogvenster C-Arm Connection Check wordt getoond. Controleer of er een goe-
de aansluiting is met de C-boog en druk op Next.

4. Er verschijnt een dialoogvenster voor de beeldversterker met instructies voor het opstel-
len van de C-boog wanneer u het draagbare registratieapparaat fluoro-2D gebruikt.

De functie Acquisitie kalibratiebeeld openen

Stappen

1.
Druk op de toets Calibration Images onder Fluoro.
Het dialoogvenster Acquire Calibration Image wordt geopend.

2. Verkrijg de kalibratiebeeld als beschreven op pagina 51.
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2.5 Workflownavigatie

Algemene informatie

Met behulp van het navigatiegebied op de hoofdschermen kunt u door de softwareworkflow
navigeren.

Schermlay-out

①

②

③

④

⑤

⑥

Afbeelding 11 

Nr. Component

① Huidige stap

② Volgende stap

③ Back: Ga terug naar de vorige stap

④ Plan: Start de schroefplanningworkflow (zie pagina 129)

⑤ Next: Ga verder naar de volgende stap

⑥ Register: Opent het dialoogvenster New Registration / Scan (zie pagina 30)

Workflownavigatie
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2.5.1 Afstandsbediening met klem

Algemene informatie

Met behulp van de afstandsbediening met klem kan de patiëntregistratie en de
softwarebesturing worden ingeschakeld in combinatie met de verlengde pointer met scherpe
punt.
Voor meer informatie over het gebruik van de afstandsbediening met klem voor
patiëntregistratie, zie pagina 82.

Softwarebesturing

Toetsen met het bliksemsymbool ① kunnen worden bestuurd via de afstandsbediening met
klem.

②

①

Afbeelding 12 

Opties

Houd de besturingstoets ② ingedrukt om tussen toetsen te schakelen.
De geselecteerde toets wordt geel gemarkeerd.

Druk kort op de besturingstoets ② om de geselecteerde toets "in te drukken".

OPMERKING. Als het toetsgeluid is ingeschakeld (zie pagina 25), klinken er hoorbare signalen
om aan te geven wanneer de geselecteerde toets verandert en wanneer een toets wordt
"ingedrukt".
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2.5.2 Dialoogvenster New Registration / Scan

Opties voor New Registration / Scan

Het dialoogvenster New Registration / Scan opent nadat op de toets Register in een van de
hoofdschermen wordt gedrukt.

Afbeelding 13 

Opties Zie

Druk op New Scan voor het verkrijgen van nieuwe gegevens voor automatische
registratie. Pagina 67

Om een gepaarde puntmatch te staren als handmatige registratie, druk op Paired
Point Match. Pagina 83

Om een regiomatch te staren als handmatige registratie, druk op Region Match. Pagina 88

Om een fluoromatch te staren als handmatige registratie, druk op Fluoro Match. Pagina 92

Workflownavigatie
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2.6 Beschikbare workflows
2.6.1 Automatische registratieworkflows

Automatische registratie fluoro 3D

Workflow

1. Systeeminstallatie

2. Patiënt voorbereiden en het referentieframe bevestigen

3. Stel de C-boog op en bepaal het isocentrum

4. Laat de adem inhouden

5. Verricht de scan

6. Laat de ademhaling hervatten

7. Verifieer de nauwkeurigheid en start de navigatie

OPMERKING. Zie pagina 71 voor meer informatie.
 

Automatische registratie iCT, AIRO, Angio

Automatische registraties voor iCT, AIRO en Angio worden uitgevoerd met Automatische
beeldregistratie. Raadpleeg de softwarehandleiding voor automatische beeldregistratie voor
instructies over de benodigde stappen.
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2.6.2 Handmatige registratieworkflow

Handmatige registratie - Alle gegevenstypes

Workflow

1. Systeeminstallatie

2. Selecteer de patiënt/dataset en start de software

3. Patiënt voorbereiden en het referentieframe bevestigen

4. Voer een handmatige registratie uit

5. Verifieer de nauwkeurigheid en start de navigatie

OPMERKING. Zie pagina 77 voor meer informatie.
 

Beschikbare workflows
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2.7 Introductie registratie

Algemene informatie

Het is mogelijk om:
• gegevens rechtstreeks vanaf de scanner of de C-boog naar het navigatiesysteem te sturen, of
• preoperatieve gegevens laden (zie pagina 79).

Voor de beste resultaten voert u een beeldacquisitie uit conform het relevante scanprotocol.

Opties voor registratie

De beschikbare registratiemethodes zijn afhankelijk van het soort gegevens dat u hebt verkregen.

Registratiemethode CT Fluoro 3D

Automatic Registration (Auto-
matische registratie) iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching (Mat-
chen van gekoppelde punten) CT Ziehm, Siemens

Region Matching (Regiomat-
ching) CT N.v.t.

Fluoro Match (Fluoro-mat-
ching) CT Siemens

OPMERKING. Het is mogelijk maximaal twee datasets te laden. Deze datasets mogen twee
verschillende indelingen (bijv. CT en MR), of twee CT-datasets hebben. Uitsluitend MR-gegevens
kunnen niet worden gebruikt voor registratie.
 

Opties Beeldfusie

Beeldfusie is mogelijk met CT- en MR-gegevens of met CT- en fluoro 3D-gegevens. Beeldfusie is
ook mogelijk met ongeregistreerde CT- en geregistreerde fluoro 3D-gegevens.
Zie pagina 63 voor meer informatie.
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2.7.1 Een vorige registratie herstellen

Algemene informatie

In geval van een stroomstoring wordt u gevraagd de software te herstarten. U kunt de software
herstarten met eerdere registratie-informatie of u kunt herstarten zonder enige registratie-
informatie.

Een registratie herstellen

① ②

Afbeelding 14 

Opties

Druk desgevraagd in Content Manager op Restart ① om verder te gaan met de herstelde regi-
stratie.
Patiëntdata worden geladen en het scherm Patient Information ② opent. Controleer of de pati-
entinformatie juist is.
OPMERKING. Controleer de registratie na herstel (zie pagina 73).
 

Druk in Content Manager op Cancel ① om terug te keren naar het hoofdscherm.

De eerdere registratie wordt afgevoerd en kan niet meer worden her-
steld.

Introductie registratie
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3 PROCEDURE-OPSTELLING
3.1 Opstelling van de operatiekamer

Algemene informatie

De opstelling van het systeem is afhankelijk van het platform dat wordt gebruikt. De diagrammen
in deze paragraaf zijn voorbeelden van ok-opstellingen met verschillende Brainlab-
navigatiesystemen.
Ongeacht welk platform wordt gebruikt:
• de systeemonderdelen mogen de beweging van het operatieteam niet belemmeren;
• de camera moet te allen tijde vrij zicht hebben op het referentieframe en de actieve

instrumenten in het operatieveld.
Gedetailleerde informatie over transport en opstelling van het systeem vindt u in uw
systeemhandleiding.

Compatibiliteit met overige ok-apparatuur

Als u een mobiel systeem gebruikt (zoals Curve, Curve Ceiling-Mounted of Kick) in een
twee-kameropstelling, moet het systeem aan dezelfde kant van de scanner blijven als op
het moment dat de scanner werd gekalibreerd.

Het navigatiesysteem kan interferentie veroorzaken die de werking van andere apparatuur
kan beïnvloeden. Met name het infraroodlampje van het trackingsysteem kan interferentie
veroorzaken die de infraroodapparatuur in de operatiekamer kan beïnvloeden.

Overwegingen met betrekking tot de camera

Infraroodartefacten veroorzaakt door reflecties kunnen de optische
navigatienauwkeurigheid van het systeem beïnvloeden. Laat geen reflecterend materiaal of
bronnen van infrarood licht in het zichtveld van de camera komen, aangezien dit de
nauwkeurigheid kan verminderen, met name tijdens automatische registratie.

Zorgen voor een goede zichtbaarheid

Zorg ervoor dat de instrumenten vanuit alle mogelijke chirurgische posities zichtbaar zijn.

Voor de operatie positioneert u de camera zo dat beide lenzen een duidelijk en vrij zicht
hebben op de markeerbollen op de trackingframes. Zij moeten te allen tijde zichtbaar zijn
voor de camera tijdens intraoperatieve beeldacquisitie, registratie en navigatie, anders is
tracking niet mogelijk.

De opstelling van de operatiekamer

Stappen

1. Positioneer het systeem in de gewenste positie.
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Stappen

2.
Positioneer de camera aan het voeten- of hoofdeinde van de operatietafel op een afstand
van ongeveer 2 m van het operatieveld. Richt de camera op het bot dat wordt geope-
reerd.

3. Dek het systeem af zoals noodzakelijk (bijv. de handgreep van de camera) (zie de sys-
teemhandleiding).

4. Dek de scanner af zoals noodzakelijk (zie de instrumentenhandleiding).

5. Stel de monitor in op een positie zodat de chirurg of de assistent er goed bij kunnen.

6. Sluit de systeemonderdelen aan.

Opstelling C-boog in de operatiekamer - voorbeeld

Afbeelding 15 

Opstelling van de operatiekamer
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Opstelling iCT in de operatiekamer - voorbeeld

Afbeelding 16 
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3.2 Gereedmaken voor de operatie

Voor u begint

Zorg er voorafgaand aan de procedure voor dat u bekend bent met de correcte hantering
van de benodigde instrumenten en toebehoren van Brainlab.

Steriliteit

De instrumenten die worden gebruikt voor de handmatige registratie moeten steriel zijn.

Instrumentzichtbaarheid

Zorg dat de markeerbollen van de ICM4 en het instrumentframe direct naar de camera gericht zijn
tijdens gebruik.
Als een instrument, pointer of ICM4 wordt gedraaid ten opzichte van de camerahoek kan dit de
nauwkeurigheid van het weergegeven instrument nadelig beïnvloeden.

Referentieframes

Om de registratie en navigatie goed te kunnen uitvoeren, moet een referentieframe stevig op het
te opereren bot worden bevestigd.
Raadpleeg uw instrumentenhandleiding voor informatie over het gebruik en de bevestiging van
referentieframes.

Gereedmaken voor de operatie
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Het referentieframe moet stevig worden aangebracht op een stijve structuur in het
doelgebied, bij voorkeur op de te opereren wervel of botstructuur zonder letsel te
veroorzaken. De gehele anatomie tussen het bevestigingspunt van het referentieframe en
de te opereren botstructuur moet stijf zijn. Houd bij het bevestigen van het frame
zorgvuldig rekening met de bewegingen van het bot tijdens de procedure, zodat het frame
niet wordt verstoord.

Beweeg het referentieframe niet ten opzichte van de anatomie van de patiënt tijdens de
procedure. Elke beweging kan het volledige meetcoördinatensysteem beïnvloeden,
hetgeen resulteert in een onjuiste instrumentweergave en letsel bij de patiënt.

Zorg ervoor dat het referentieframe stevig is bevestigd en alle schroeven zijn aangedraaid
voordat u de registratie en de navigatie uitvoert.

Radiolucente wervelkolomklem

Aanbevolen wordt de radiolucente wervelkolomklem te gebruiken bij het verkrijgen van
intraoperatieve beelden voor lumbale en thoracale procedures om metaalartefacten te
minimaliseren.

Bewegingen van referentieframes

Afbeelding 17 
Als geconstateerd wordt dat een referentieframe heeft bewogen, verschijnt er een opmerking in
de software. Controleer de registratienauwkeurigheid altijd door de pointer of instrumentpunt op
ten minste drie oriëntatiepunten te houden en de positie hiervan in de software te controleren. Let
erop dat de fixatie van het referentieframe/klem stevig is.
OPMERKING. Nadat de pointer is gedetecteerd in het zichtveld van de camera, verdwijnt de
opmerking met betrekking tot de beweging van het referentieframe.
 

Er kan een beweging optreden zonder dat de opmerking met betrekking tot beweging van
het referentieframe wordt geactiveerd. Het niet verschijnen van de detectieopmerking is
geen garantie voor de nauwkeurigheid.

Als een referentieframe is verplaatst (naar een andere wervel of tijdens de bevestiging op
dezelfde wervel), wordt elke uitgevoerde registratie ongeldig en moet de registratie worden
herhaald.
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Markeerbollen

Om ervoor te zorgen dat alle instrumenten duidelijk zichtbaar zijn voor het systeem en voor een
nauwkeurige registratie, moet de reflectiviteit van alle markeerbollen worden gecontroleerd.
Reflecterende markeerbollen moeten stevig op de betreffende chirurgische instrumenten worden
bevestigd.
Controleer vóór gebruik of de oppervlakken van alle reflecterende markeerbollen in goede staat
verkeren. Zorg dat het reflecterende oppervlak niet loslaat zodat de hoogste precisie kan worden
gegarandeerd.

Voor een goede zichtbaarheid mogen alleen schone en droge markeerbollen worden
gebruikt.

Let erop dat alle markeerbollen volledig zichtbaar zijn voor de camera, omdat anders de
registratieresultaten negatief worden beïnvloed.

Wanneer u nieuwe bollen op een adapter, pointer of patiëntreferentieframe bevestigt, zorg
dan dat de markeerbollen volledig zijn vastgeschroefd en verzonken zijn.

Als een referentieframe niet kan worden gedetecteerd door de camera, moet u controleren
of de markeerbollen schoon, droog en onbeschadigd zijn en of het referentieframe niet
verbogen is.

Gereedmaken voor de operatie
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4 INSTRUMENTEN VOOR
BEELDVORMING

4.1 Benodigde instrumenten voor de C-boog

Algemene informatie

Door registratie van fluoroscopische beelden kan het systeem de driedimensionale positie
berekenen van het beeld ten opzichte van de aangebrachte referentieframes, waardoor navigatie
van de instrumenten mogelijk wordt.
Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van C-booginstrumenten, raadpleegt u de
instrumentenhandleiding.

Acquisitie-instrumenten

Fluoroscopische beelden worden geregistreerd via:
• Een fluoro-registratiekit, bevestigd op de C-boog ① (Rev. 2 hieronder getoond), of
• Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D met correctieplaat, gemonteerd op de C-boog
② (of zonder correctieplaat met flat panel-C-bogen)

• DrapeLink registratiekit voor C-boog Ziehm Vision RFD ③

INSTRUMENTEN VOOR BEELDVORMING
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②①

③

Afbeelding 18 

Informatie over het afdekken

• De fluoro-registratiekit (Rev. 2) kan zowel steriel als afgedekt worden gebruikt.
• De fluoro 3D/2D-registratiekit en de 3D fluoro-registratiekit voor Ziehm Vision FD Vario

3D moeten worden afgedekt met de afdekdoeken die staan vermeld in de
instrumentenhandleiding, of in combinatie met de Afdekdoek voor patiëntscan.

• Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D moet steriel zijn en de C-boog (met
correctieplaat bevestigd) moet zijn afgedekt.

• De DrapeLink registratiekit voor C-boog Ziehm Vision RFD moet steriel zijn en de C-boog
moet zijn afgedekt. De registratiekit wordt bevestigd op de afgedekte adapters.

OPMERKING. Voor informatie over compatibele afdekdoeken, raadpleegt u de
instrumentenhandleiding, of neemt u contact op met Brainlab Support.
 

Benodigde instrumenten voor de C-boog
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4.1.1 Registratiekits

Compatibele instrumenten voor de C-boog

C-bogen kunnen voor registratie worden gebruikt in combinatie met:
• Fluoro-registratiekit (Rev. 2)
• Fluoro 3D/2D-registratiekit
• 3D fluoro-registratiekit voor de Ziehm Vision FD Vario 3D
• Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D met correctieplaat
• DrapeLink registratiekit voor C-boog Ziehm Vision RFD

De hierboven genoemde instrumenten moeten volgens de omschrijving in de
instrumentenhandleiding aan de C-boog worden bevestigd.
Flat panel-C-bogen kunnen voor registratie worden gebruikt met het draagbare
registratieapparaat fluoro-2D (zonder correctieplaat).

Zorgen voor voldoende ruimte

Registratiekit Vereisten voor bevestiging

Fluoro-registratiekit (Rev. 2)

• De onderste kalibratieplaat kan worden verwijderd na ac-
quisitie van een kalibratiebeeld.

• De bovenste ring moet gedurende de gehele procedure
bevestigd blijven.

Fluoro 3D/2D-registratiekit De 3D-registratiering moet gedurende de gehele procedure
bevestigd blijven.

3D fluoro-registratiekit voor de
Ziehm Vision FD Vario 3D

In de startpositie voor de scan moeten fluoroster(ren) zo
goed mogelijk naar de camera gericht op de interfaces wor-
den aangesloten.

Tijdens gebruik mag de fluoro-registratiekit op geen enkel moment met de patiënt in
contact komen.

Teneinde letsel bij de patiënt en/of beschadiging van de instrumenten te voorkomen, moet
u zorgen dat er voldoende ruimte is tussen de fluoro-registratiekit en de patiënt en de
referentieframes alvorens beelden vast te leggen.

Reflecterende markeerschijven

De fluoro-registratiekit (rev. 2) en fluoro 3D/2D-registratiekit zijn uitgerust met geïntegreerde
reflecterende markeerschijfjes. Zorg ervoor dat er minimaal vijf markeerschijfjes zichtbaar zijn
tijdens de beeldacquisitie.

Volgende stappen

Zodra de fluoro-registratiekit aan de C-boog is bevestigd, kunt u beginnen met het vastleggen
van beelden.

Controleer altijd of de geselecteerde fluoro-registratiekit stevig is bevestigd op de C-boog
en of de markeerschijfjes volledig ingebracht zijn alvorens de fluoro-registratie te starten.
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4.1.2 Gebruik het draagbare registratieapparaat fluoro-2D voor 2D-beeldacquisitie

Algemene informatie

Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D is een mobiele registratietool, gebruikt voor het
verkrijgen van registreerbare 2D-beelden. Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D wordt
niet op de C-boog bevestigd en moet tijdens de 2D-beeldacquisitie in de röntgenstraal in positie
worden gehouden.
Als een C-boog wordt gebruikt met een conventionele beeldversterker, moet de correctieplaat
aan de C-boog worden bevestigd.
Voor gedetailleerde informatie over het gebruik van het draagbare registratieapparaat
fluoro-2D, raadpleegt u de instrumentenhandleiding.

Correctieplaten zijn niet bedoeld voor gebruik met C-bogen met een vlak paneel.

Correct gebruik

①

Afbeelding 19 
De kop van het draagbare registratieapparaat fluoro-2D moet volledig binnen de röntgenstraal
vallen tijdens het vastleggen van een fluorobeeld. Volg de stoppers aan de bovenzijde en
zijkanten van het draagbare registratieapparaat fluoro-2D om de kop in het midden van de
straal te positioneren en stil te houden.
Druk het draagbare registratieapparaat fluoro-2D zachtjes tegen de beeldversterker of
stabiliseer het op de patiënt of de tafel voor de beste registratiekwaliteit.
Alle vier markeerbollen moeten tijdens de beeldacquisitie zichtbaar zijn voor de camera.
OPMERKING. Gebruik steriele hechttape ① om de afdekdoek te beschermen tegen
beschadigingen als gevolg van het tegen de beeldversterker aandrukken van het draagbare
registratieapparaat fluoro-2D.
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Waarschuwing beweging draagbaar registratieapparaat fluoro-2D

Afbeelding 20 
Het draagbare registratieapparaat fluoro-2D moet tijdens beeldacquisitie stil worden gehouden.
Als het draagbare registratieapparaat fluoro-2D is bewogen tijdens het vastleggen van
beelden, kan het beeld niet worden geregistreerd en verschijnt het hiervoor afgebeelde
waarschuwingspictogram voor beweging.
Herhaal de acquisitie terwijl het draagbare registratieapparaat fluoro-2D stil wordt gehouden.

Waarschuwing registratie draagbaar registratieapparaat fluoro-2D mislukt

Als er een waarschuwing Registration Failed verschijnt tijdens de acquisitie, kan het betreffende
beeld niet worden geregistreerd.
Verwijder eventuele obstructies (bijv. metalen objecten) en bepaal en/of corrigeer de mogelijke
oorzaken. Na correctie moet de beeldacquisitie worden herhaald.
• De registratiemarkers van het draagbare registratieapparaat fluoro-2D konden niet worden

gedetecteerd in het beeld, of het beeld kon niet worden geregistreerd voor navigatie:
- Positioneer het draagbare registratieapparaat fluoro-2D direct onder de beeldversterker.
- Wijzig de positie/richting van het draagbare registratieapparaat fluoro-2D enigszins.

• De registratiemarkers van de correctieplaat konden niet worden gedetecteerd:
- Controleer of de correctieplaat correct is bevestigd en gepositioneerd.
- Controleer of de juiste C-boog werd geselecteerd in de software.
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4.2 Gebruik van C-bogen
4.2.1 Intraoperatief gebruik C-boog

Voor u begint

De patiënt moet op de operatietafel als gebruikelijk worden gepositioneerd en afgedekt.

Tenzij afgedekt moeten de instrumenten voor de registratie steriel zijn.

Aansluiten en opstarten

Voor een automatische registratie moet de C-boog op het navigatiesysteem worden aangesloten
en moet de C-boog worden opgestart alvorens te starten met de beeldacquisitie. Als u de
beeldacquisitieworkflow start voordat u de C-boog opstart, kunt u een foutbericht krijgen dat er
geen verbinding is met de C-boog.
Als u een dergelijk bericht krijgt, start u de C-boog op en drukt u op Proceed in het foutbericht.
Hetzelfde bericht kan verschijnen als de verbinding met de C-boog verloren is gegaan. In dat
geval controleert u de kabelaansluiting en drukt u op Proceed. De beeldacquisitie kan nu worden
hervat.
Controleer voordat u nieuwe beelden gaat verkrijgen met de C-boog, of het beeldacquisitiescherm
wordt weergegeven. Is dit niet het geval, zal de navigatiesoftware de verkregen beelden niet
detecteren.

Zorgen voor voldoende ruimte

Om letsel bij de patiënt en/of beschadiging van de instrumenten te voorkomen, controleert
u of er voldoende ruimte is zodat de registratiekit niet botst met de patiënt of het
referentieframe. Verricht altijd een botstest voordat u gaat scannen.

Zichtbaarheid van de camera

De camera moet zodanig worden gepositioneerd dat beide lenzen te allen tijde tijdens de
procedure en in alle relevante ok-posities een vrij zicht hebben op het operatiegebied en de
referentieframes. Voor meer informatie over het zichtveld van de camera, zie pagina 20.

Het benodigde referentieframe en de registratiecomponenten moeten tijdens de acquisitie
zichtbaar zijn voor de camera, anders kan de software het beeld niet registreren.

Controleer of de C-boog, de afdekdoek en/of het registratieapparaat (d.w.z. de fluoro-
registratiekit of het draagbare registratieapparaat fluoro-2D) de referentiegeometrieën niet
gedeeltelijk bedekken, aangezien dit in onnauwkeurigheden resulteert. Controleer de
beeldnauwkeurigheid altijd na acquisitie.

Belangrijke overwegingen

Voordat u fluorobeelden accepteert, moet u er zeker van zijn dat deze nauwkeurig zijn en
de gewenste wervel toont.

Pas de beelden op de C-boogmonitor pas aan (bijv. vergroting, draaiing, etc.) als de
acquisitie is bevestigd.
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Het systeem detecteert automatisch de positie van het referentieframe en de registratiekit
als er een nieuw fluorobeeld wordt verkregen. Desondanks moet de nauwkeurigheid van de
registratie altijd worden gecontroleerd door de punt van de pointer op ten minste drie
anatomische oriëntatiepunten te houden en de positie daarvan in de software te
controleren (zie pagina 73).

Controleer bij het integreren van een hulpmiddel van een andere fabrikant (bijv. een C-
boog) met het navigatiesysteem dat er een medisch elektrisch-systeemtest volgens
IEC 60601-1 is uitgevoerd.
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4.2.2 3D fluorobeelden

Voor u begint

Ontkoppel de 2D-registratiering wanneer u 3D-beelden vastlegt met een beeldversterker.

Wijzigingen van de C-boog

Wanneer wijzigingen (bijv. hardware, software of configuratie) worden aangebracht aan de
C-boog, dan dient de verantwoordelijke vertegenwoordiger van het ziekenhuis dit
onmiddellijk te melden bij de serviceafdeling van Brainlab omdat de navigatienauwkeurig
nadelig kan worden beïnvloed.

Als opnieuw een kalibratie wordt uitgevoerd (bijv. door een wijziging of update van de
hardware of door een software-update), dan dient u dit te melden bij de serviceafdeling van
Brainlab.

De beeldkwaliteit garanderen

Aanbevolen wordt 3D-fluorobeelden te gebruiken die in een hoge resolutie zijn gemaakt.

Onvolledige scans kunnen leiden tot een onnauwkeurige navigatie. Aanbevolen wordt
uitsluitend volledige scans te versturen.

De beeldkwaliteit van een C-boog is mogelijk onvoldoende voor schroefplaatsing of
navigatie.

Patiëntoriëntatie

Zorg ervoor dat u de correcte patiëntoriëntatie en C-boog-positie selecteert in de
acquisitiewizard op de console van de C-boog. Doet u dit niet, dan wordt de
patiëntoriëntatie niet nauwkeurig weergegeven op het navigatiestation.

Niet voor diagnostisch gebruik

3D C-bogen zijn niet gecertificeerd voor diagnostisch gebruik.
De beeldkwaliteit kan variëren, afhankelijk van de patiëntanatomie, artefacten of de technische
specificaties van de C-boog. Aangezien dit de planning en navigatie kan beïnvloeden, moet u de
geschiktheid van de beeldkwaliteit voor navigatie vóór gebruik controleren en goedkeuren.

De weergegeven dataset kan artefacten bevatten. Deze zijn afhankelijk van de
beeldkwaliteit van de C-boog. Artefacten kunnen het gevolg zijn van de beperkte
scanradius van de C-boog.

Zorg dat u de juiste patiënt selecteert en stuur de meest actuele scan vanaf de C-boog naar
het navigatiesysteem. Als u meerdere scans verstuurt, zal de software u vragen de juiste te
selecteren.

Siemens 3D C-boog

Het speciale teken "/" niet gebruiken voor het invoeren van de naam of ID van de patiënt op de
Siemens 3D C-boog. Dit maakt namelijk de dataset incompatibel met de navigatiesoftware.

Gebruik van C-bogen
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4.2.3 2D-beelden voor Fluoro Match-registratie

Registratiekits

Als u de fluoro 3D/2D-registratiekit, of de fluoro-registratiekit Rev. 2 gebruikt, moet u ervoor
zorgen dat de 2D-registratiering is bevestigd en dat ten minste vijf reflecterende markeerschijfjes
zichtbaar zijn voor beide cameralenzen.

Als de fluoro 3D/2D-registratiekit, of fluoro-registratiekit Rev. 2 wordt gebruikt voor 2D-
beeldacquisitie (voor kalibratiebeelden of 2D-beeldregistratie), moet de 2D-navigatiering
zijn bevestigd.

Belangrijke overwegingen

De mate van misvorming kan groter zijn bij de randen van het verkregen fluoroscopische
beeld. Controleer de nauwkeurigheid in deze gebieden als deze structuren van interesse
bevatten.

Ook als beeldcoupes, verborgen door de wolfraam markers, worden gereconstrueerd, is
het niet altijd mogelijk kleinere, verborgen voorwerpen te herstellen (zoals een K-draad of
schroefpunt).

Positionering C-boog

Afbeelding 21 
De stralenkegel moet tijdens de beeldacquisitie overlappen (zie het voorbeeld hierboven).
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Wolfraammarkers

Registratiekits hebben twee platen met geïntegreerde wolfraam markers.

① ②

Afbeelding 22 
Voor fluoro-registratie moet de software ten minste vier van de grote wolfraam markers in de cirkel
① waarnemen, plus de grote wolfraam marker die buiten de cirkel ligt ②.
Als een aantal markers niet kunnen worden waargenomen, bijv. door metalen retractors, kan het
nodig zijn kalibratiebeelden te verkrijgen teneinde de fluorobeelden met succes te registreren (zie
pagina 51).
Verwijder overbodige metalen objecten (zoals instrumenten) uit het röntgenveld, zodat het beeld
op de juiste wijze kan worden verkregen.
Het referentieframe moet te allen tijde zichtbaar zijn.
OPMERKING. In 2D-fluorobeelden kunnen kleine objecten (zoals K-draden, schroefpunten) er
vervormd uitzien. Dit is het gevolg van het algoritme dat de wolfraam markers verwijdert.
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4.2.4 2D-kalibratiebeelden

2D-kalibratiebeelden

• Kalibratiebeelden worden gebruikt ter ondersteuning van de patiëntenbeeldregistratie, als een
beeld onvoldoende informatie bevat.

• Idealiter moeten de kalibratiebeelden worden verkregen voorafgaand aan de operatie.
• Tijdens het vastleggen van kalibratiebeelden hoeft er geen referentieframe te zijn aangebracht.
• Controleer vóór het vastleggen van de kalibratiebeelden of de onderste kalibratieplaat van de

fluoro-registratiekit stevig is bevestigd.

Bij gebruik van het draagbare registratieapparaat fluoro-2D zijn er geen kalibratiebeelden
beschikbaar.

Voordat u een kalibratiebeeld verkrijgt, moet u controleren of alle onnodige objecten
tussen de röntgenbron en de beeldversterker zijn verwijderd.

Kalibratiebeelden verkrijgen

①

②

Afbeelding 23 

Stappen

1.

Druk op de toets Calibration Images ① in het scherm Image Acquisition.
Het dialoogvenster Acquire Calibration Image ② wordt geopend.
OPMERKING. Kalibratiebeeldacquisitie kan ook worden geopend via het menu Fluoro
(zie pagina 26).
 

2. Verkrijg het beeld met de C-boog en druk op Next om het beeld te registreren.

3. Na een geslaagde beeldregistratie drukt u op Next om het beeld te bevestigen.

4. Herhaal de stappen 1-3 voor alle gewenste C-boogposities.

Wanneer er verschillende referentieframes en navigatiesystemen of scanners beschikbaar
zijn, mag alleen dezelfde combinatie als tijdens de kalibratie worden gebruikt.

Wijzig de positie van de fluoro-registratriekit op de beeldversterker niet nadat de
kalibratiebeelden zijn verworven. Als de fluoro-registratiekit bijvoorbeeld wordt gedraaid,
gekanteld of verticaal wordt verplaatst, moet het kalibratiebeeld opnieuw worden
vastgelegd.
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Volgende stappen

Opties

Druk op Close om terug te keren naar het scherm Image Acquisition waar u fluorobeelden van
de patiënt kunt vastleggen.

Druk op Next om een ander kalibratiebeeld vast te leggen.

Als de beeldregistratie niet is geslaagd, drukt u op Back op de waarschuwingspagina om terug
te keren naar het hoofdscherm en legt u een ander kalibratiebeeld vast.

Gebruik van C-bogen
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4.3 CT-scanners gebruiken

Scanner kalibreren

De scannernauwkeurigheid moet regelmatig door ziekenhuistechnici worden gecontroleerd met
behulp van de kalibratie fantoom iCT-kit. Voor aanvullende informatie raadpleegt u de
instrumentenhandleiding.

Wanneer de behuizing van een intraoperatieve scanner wordt geopend of mechanisch
wordt aangepast, moet de nauwkeurigheid van de scannerkalibratie worden gecontroleerd
door Brainlab Support. Dit dient tevens te worden gedaan na routineonderhoud door de
scannerfabrikant.

Wanneer bepaalde updates van de scannersoftware worden uitgevoerd, dienen de
registratie- en navigatienauwkeurigheid te worden gecontroleerd. Als de scannersoftware
is bijgewerkt, moet een verificatiescan worden uitgevoerd en de registratienauwkeurigheid
worden gecontroleerd.

Als de CT-scanner gedurende een langere periode gebruikt wordt zonder gepast
onderhoud, kan het systeem minder correct werken of onnauwkeurig werken. Om dit te
voorkomen dient u contact op te nemen met Brainlab Support voor een inspectie om de
zes (6) maanden.

Scanner instellingen

Om ervoor te zorgen dat de CT-scans compatibel zijn met de software en voor nauwkeurige
navigatie, kunt u Brainlab Support om meer informatie vragen over de aanbevolen
scannerinstellingen. Aanvullende informatie kunt u ook vinden in het scanprotocol.

Botstesten

Een botstest moet worden uitgevoerd na de definitieve set-up. Indien mogelijk dient u de positie
van de operatietafel op te slaan zodat deze eenvoudig kan worden gereproduceerd tijdens de set-
up voor een intraoperatieve scan.

Zorg ervoor dat de gehele patiëntset-up in de CT-scanner past en dat het beschikbare
scanbereik groot genoeg is voor het hele interessegebied. Zorg er met name voor dat het
referentieframe zodanig gemonteerd wordt dat het risico op een botsing met de CT-scanner
minimaal is.

Verricht altijd een botstest na bevestiging of aanpassing van hardware (zoals
referentieklem of afdekdoeken).

Als het referentieframe op het bot van de patiënt is bevestigd, zorg er dan voor dat het niet
in aanraking komt met de scanneronderdelen gedurende een scan. Controleer voor zover
van toepassing tevens of de steriele scanafdekdoek niet naar beneden hangt, omdat dit
dan in aanraking kan komen met de patiënt / het referentieframe. Voer altijd een botstest
uit!

Patiëntoriëntatie

Zorg ervoor de juiste patiëntoriëntatie te selecteren in de scanner software. Doet u dit niet,
dan wordt de patiëntoriëntatie niet correct weergegeven in de navigatiesoftware.
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Gantrykanteling

CT-scans die verkregen zijn met een gantrykanteling anders dan nul, moeten handmatig worden
geregistreerd en kunnen niet worden geregistreerd met behulp van automatische registratie.

Coupedikte

De coupedikte voor CT-scans mag niet meer zijn dan 2 mm.

Een rood uitroepteken in de software geeft aan dat de coupes te dik zijn.

Incompatibiliteit

Breng het Brainsuite iMRI Referentiesysteem (voor Siemens 1.5T) nooit in het zichtveld van de
camera tijdens automatische registratie voor Spine & Trauma 3D, omdat dit incompatibel is met
de software.

Tafelpositionering

De registratie wordt onnauwkeurig als de patiënt of de operatietafel tijdens de
automatische registratie wordt bewogen.

Foutstatus

Als de CT-scanner een fout meldt tussen twee opvolgende scans, kunnen de coördinaten
in de beeldgegevens minder nauwkeurig zijn en daarmee de navigatienauwkeurigheid
nadelig beïnvloeden. Gebruik geen datasets die onmiddellijk na een foutsituatie werden
verkregen.
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5 MANIPULATIE WEERGAVE
5.1 Weergavetoetsen

Algemene informatie

Beeldweergaven bevatten vaak toetsen die gebruikt kunnen worden om elementen op het scherm
te positioneren.
OPMERKING. De meeste weergavetoetsen functioneren continue wanneer zij ingedrukt zijn.
 

Beelden manipuleren

Toetsen Naam Functie

Flip Klap het beeld 180° om zijn centrale as.

Rotate Hiermee worden de beelden rechtsom of linksom rond de as
gedraaid.

Het actieve element verplaatsen

Toetsen Naam Functie

Up/down Verplaats het actieve element omhoog of omlaag.

Left/right Verplaats het actieve element naar links of rechts.

Curved Draai het actieve element linksom of rechtsom.

Door scancoupes bladeren

Toetsen Naam Functie

Scroll Bladeren door scancoupes.
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5.2 Beelden bijsnijden

Algemene informatie

Bijsnijden van beelden is bij gebruik van 3D-gegevens in de meeste schermen mogelijk.

Snijd geen structuren bij die nodig zijn voor registratie.

Schermlay-out

③

① ②

Afbeelding 24 

Nr. Component

① Bedieningselementen Grootte

② Bijsnijdveld (geel)

③ Toets Undo

Beelden bijsnijden

Stappen

1. Druk op de bijsnijdtoets in een willekeurig hoofdscherm.

2. Positioneer het bijsnijdveld met behulp van de pijltoetsen in de weergaven.

3. Pas de grootte van het bijsnijdveld aan met behulp van de schuifbalken.

4. Zodra het bijsnijdveld zodanig is gepositioneerd dat het alleen het ROI bevat, drukt u nog-
maals op de bijsnijdtoets om het bijsnijden af te ronden.

5. Druk op Undo om terug te keren naar de oorspronkelijke dataset.

OPMERKING. Het bijsnijdveld kan niet worden gedraaid.
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5.3 Botdrempel en Windowing
5.3.1 Botdrempel

Algemene informatie

De botdrempel is de waarde waarboven de software bepaalt dat objecten in scans bot zijn en niet
weefsel.
Wanneer de botdrempel correct is ingesteld, is er geen weefsel zichtbaar en ziet het botoppervlak
in de beelden er glad en stevig uit, met name in gebieden waar registratiepunten moeten worden
verkregen. Als de drempel te laag of te hoog is, dan zal er een discrepantie in het
coördinatensysteem tussen het echte bot en het (zichtbare) genavigeerde bot ontstaan, wat leidt
tot een onnauwkeurige patiëntregistratie.

De kwaliteit van de gekozen botdrempel is van invloed op de nauwkeurigheid van het
bijbehorende resultaat. Let erop de drempel zodanig in te stellen dat een glad botoppervlak
wordt weergegeven.

Aanpassen botdrempel openen

Het instellen van de botdrempel is een verplichte stap voor alle handmatige registratie-
methodes. Het kan ook worden opgestart door op de windowingtoets op een willekeu-
rig hoofdscherm te drukken.

Botdrempel instellen

②

①

③

Afbeelding 25 

Stappen

1.

Druk op de pijltoetsen of beweeg met uw vinger over de schuifbalk ① om de botdrempel
te verhogen of te verlagen.
U kunt eventueel ook met uw vinger binnen de afbeelding schuiven (links of rechts) om
de botdrempel aan te passen.
OPMERKING. Druk op Reset ③ om terug te keren naar de botdrempel die oorspronkelijk
door de software was berekend.
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Stappen

2.

• Blader door de coupes door middel van de pijltoetsen.
• Gebruik de rotatiebalken ②, of druk rechtstreeks in de weergave om te roteren, indien

nodig.
• Controleer de drempelinstellingen op diverse niveaus en onder diverse hoeken.

3.
Druk op Next om verder te gaan.
OPMERKING. Als u naar een botdrempelaanpassing bent gegaan via de windowingtoets,
drukt u nogmaals op deze toets om terug te keren naar de huidige stap.
 

Fijnafstelling botdrempel

Stel de drempel zo goed mogelijk in door ervoor te zorgen dat er vooral bot en zo min
mogelijk weefsel zichtbaar is. Handmatige registratie kan alleen worden uitgevoerd als het
botoppervlak duidelijk zichtbaar is.

Inspecteer het berekende 3D-oppervlaktemodel en als het oppervlak niet uniform wordt
weergegeven (d.w.z. er worden artefacten buiten of holtes binnen anatomische gebieden
weergegeven), past u de botdrempels overeenkomstig aan.

Botdrempel en Windowing
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5.3.2 Windowing

Algemene informatie

Met Windowing kunt u de helderheid en het contrast van gescande beelden aanpassen door de
relatie tussen de grijswaarde en de intensiteit van het scherm in te stellen.
Een juiste Windowing-instelling helpt de weergave van gegevens te optimaliseren.

Wijzigen van de Windowing-instellingen op CT-gegevens beïnvloedt de zichtbaarheid van
bepaalde structuren.

Windowing instellen

①

②

Afbeelding 26 

Stappen

1. Druk op de windowingtoets.

2. Gebruik de schuifbalken in de weergaven om de helderheid ① en het contrast ② aan te
passen.

3. Druk nogmaals op de windowingtoets om de windowingfunctie te sluiten.

MANIPULATIE WEERGAVE
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5.4 Patiëntoriëntatie en asuitlijning
5.4.1 Patiëntoriëntatie

Algemene informatie

De in de software ingevoerde patiëntoriëntatie bepaalt de oriëntatie van de sagittale en coronale
coupes en hoe de axiale coupes worden weergegeven. Let erop dat de weergegeven waarden
correct zijn, zodat de beelden correct worden genavigeerd.

Het dialoogvenster kan worden geopend door op de patiëntoriëntatietoets op een wil-
lekeurig hoofdscherm te drukken.

OPMERKING. Wijziging van de patiëntoriëntatie is alleen van invloed op de wijze waarop de
gegevens in de software worden weergegeven. De daadwerkelijke dataset wordt niet gewijzigd.
 

Om die reden moet u er zeker van zijn dat u de juiste patiëntoriëntatie selecteert. Doet u dit
niet, dan wordt de patiëntoriëntatie niet correct weergegeven in de navigatiesoftware.

Oriëntatie selecteren

Voor intraoperatieve beelden is de aanvankelijke patiëntoriëntatie vooraf geselecteerd op basis
van de labeling van de DICOM-dataset.

Afbeelding 27 

Stappen

1. Selecteer de patiëntpositie (Prone, Supine, Left en Right).

2. Selecteer de zijde waar vandaan de chirurg de patiënt zal benaderen (Left Side of Right
Side).

3. Selecteer de oriëntatie van de patiënt op de operatietafel ten opzichte van het zicht van
de chirurg op het touchscreen (Feet/Head of Head/Feet).

4. Druk op Next.

Patiëntoriëntatie en asuitlijning
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5.4.2 Asuitlijning

Algemene informatie

Een onjuiste asuitlijning kan resulteren in een onjuiste oriëntatie tijdens het navigeren. Als de
patiënt niet recht gepositioneerd was in de scanner, of als een scan een onjuist oriëntatielabel
heeft gekregen, kunt u met Axis Alignment de patiëntbeelden preciezer uitlijnen met de assen
die in de software zijn gedefinieerd.

De asuitlijning correct gebruiken

Afbeelding 28 

Stappen

1. Druk op de toets Axis Alignment.

2.

Druk in het ascorrectiescherm op de gebogen pijltjes in de weergaven om de assen met
de blauwe stippellijnen uit te lijnen.
OPMERKING. U kunt de assen nu terug laten keren naar hun eerdere uitlijning door op
Reset te drukken.
 

3. Desgewenst schakelt u de selectievakjes Anterior - Posterior of Head - Feet in om de
oriëntatie te wisselen.

4.
Druk nogmaals op de toets Axis Alignment.
OPMERKING. Als u Axis Alignment niet uitschakelt, worden de asuitlijningswijzigingen
ook opgeslagen door te drukken op Next of Back.
 

OPMERKING. De registratie- en navigatienauwkeurigheid worden niet beïnvloed als de
anatomische assen na de registratie worden aangepast.
 

MANIPULATIE WEERGAVE
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5.5 Geplande objecten

Preoperatief geplande gegevens

Als u de geladen gegevens hebt gepland in iPlan of DICOM Viewer, wordt een lijst met de
voorgeplande objecten zichtbaar in het scherm Patient Information (zoals objecten, gefuseerde
beelden en gelabelde punten).
Trajecten worden op het scherm Screw Planning getoond.
Tijdens Accuracy Verification worden voorgeplande objecten en gelabelde punten
weergegeven.

Voorgeplande objecten kunnen worden getoond/verborgen tijdens de registratie en
navigatie met behulp van de toets Object.

OPMERKING. Voor aanvullende informatie over het gebruik van vooraf geplande punten met
Paired Point Matching-registratie, zie pagina 84.
 

Geplande objecten
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6 BEELDFUSIE
6.1 Beeldfusie voor rug

Image Fusion Element

Beeldfusie wordt uitgevoerd met Brainlab Image Fusion. Raadpleeg de Softwarehandleiding,
Image Fusion, voor instructies voor de vereiste stappen.

Scans

De volgende gegevenscombinaties worden ondersteund voor beeldfusie:
• CT en MR
• CT en fluoro 3D
• CT en CT

OPMERKING. De combinaties fluoro 3D en MR of fluoro 3D en fluoro 3D worden niet
ondersteund. Andere modaliteiten dan CT, MR en fluoro 3D worden eveneens niet ondersteund.
 

De scangebieden van de twee verschillende datasets voor fusie moeten overlappende
gebieden bevatten als de scans moeten worden gebruikt voor beeldfusie. De overlappende
gebieden moeten botstructuren bevatten, (bijv. de naastgelegen wervels).

Beeldfusie en co-registratie zijn uitsluitend bedoeld voor wervelkolomprocedures.

Nauwkeurigheid beeldfusie

Afhankelijk van de geïnstalleerde versie van Image Fusion, wordt door het uitvoeren van
een handmatige fusie (d.w.z. niet indrukken van de Fusion-knop in Image Fusion) de ROI
niet geëxporteerd. In dat geval toont de Spine applicatie geen ROI.

Wanneer beeldfusie opent, staat het ROI ingesteld op een bereik dat voor de meeste
gevallen nuttig is. Voordat u een automatische fusie start, stelt u het optimale fusiegebied
in door het ROI-veld te positioneren en op maat aan te passen. Nadat de datasets zijn
aangepast en de ROI is ingesteld, kan de fusie worden gestart.

Let erop dat het ROI-veld op het bot wordt geplaatst waar het referentieframe op
aangebracht is.

Alleen de volumegegevens van de primaire dataset binnen het fusie-ROI worden door het
algoritme gebruikt om de juiste pasvorm te bepalen voor de secundaire beelddataset. Dit
betekent dat de oorspronkelijke grootte en positie van het fusie-ROI van invloed zijn op het
resultaat van de beeldfusie.

Het ROI-veld moet juist groot genoeg zijn om alle gebieden te omvatten, waarbij de
pasvorm precies is en niet-relevante gegevens buiten beschouwing blijven.

BEELDFUSIE
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Voor de beeldfusie moet dezelfde botstructuur als voor de patiëntregistratie worden
gebruikt. Gebeurt dit niet, dan kan de tweede dataset tijdens navigatie verschuiven.

Controle

Inspecteer en controleer visueel de resultaten van de beeldfusie. Als de resultaten van
de automatische beeldfusie onvoldoende zijn, kunt u de fusie handmatig verbeteren door
de beeldsets en het doelgebied aan te passen. Keur alleen correct gefuseerde datasets
goed.

Beeldfusie voor rug
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6.2 Co-registratie

Algemene informatie

Co-registratie is de procedure waarbij ongeregistreerde preoperatieve gegevens worden
gefuseerd tot een automatische registratie.

Workflow

Stappen

1. Start de Spine & Trauma 3D-software met de preoperatieve gegevens al geladen.

2. Druk op New Scan in het dialoogvenster New Registration / Scan (zie pagina 30).

3. U wordt gevraagd de registratie te controleren.

4.
De gegevensselectiepagina wordt getoond. Selecteer beide datasets voor de fusie. In dit
geval zijn de datasets de preoperatieve CT-scan en de laatst verkregen intraoperatieve
fluoro 3D-scan.

5. Voer beeldfusie uit met behulp van Image Fusion.

6. Na de fusie moet de registratie op beide datasets worden gecontroleerd (zie pagina 73).

OPMERKING. U kunt ervoor kiezen te beginnen met een intraoperatieve scan en de
preoperatieve gegevens later te laden.
 

Naam patiënt niet hetzelfde

Als de patiëntnaam niet bij beide datasets hetzelfde is, verschijnt er een mededeling dat de
intraoperatieve dataset zullen worden samengevoegd en de patiëntnaam van de preoperatieve
dataset zal worden gebruikt.

BEELDFUSIE
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7 AUTOMATISCHE
REGISTRATIE

7.1 Overzicht

Voor u begint

Zorg voordat u begint met een automatische registratieworkflow dat u de relevante informatie
vanaf pagina 41 hebt gelezen en begrijpt.

Registratieworkflows

Spine & Trauma 3D biedt automatische registratie van intraoperatief geregistreerde fluoro 3D-
gegevens (zie pagina 71).
Wanneer een van deze datasets intraoperatief wordt geregistreerd met behulp van de software en
een compatibele C-boog of scanner, zal de software deze automatisch registreren.
Automatische registraties voor iCT, AIRO en Angio worden uitgevoerd met de Brainlab Element
Automatische beeldregistratie. Raadpleeg de softwarehandleiding voor automatische
beeldregistratie voor instructies over de benodigde stappen.
U kunt er ook voor kiezen preoperatief verkregen datasets te gebruiken. Hiervoor moet u een
handmatige registratie uitvoeren (zie pagina 77).

De automatische registratiefunctie kan niet worden gebruikt om preoperatief verkregen
gegevens te registreren. Om preoperatief verkregen datasets te kunnen gebruiken, moet
een handmatige registratie (zie pagina 77) of een coregistratie (zie pagina 65) worden
uitgevoerd.

Registratie bij opstarten

De snelste manier om een patiënt te registreren is door de dataset direct na het opstarten te
verkrijgen. De software registreert de patiënt automatisch na beeldacquisitie, dus u kunt direct na
controle van de nauwkeurigheid starten met de navigatie.
OPMERKING. Voor automatische registratie moeten de gegevens intraoperatief worden
verkregen.
 

De scanner of C-boog selecteren

Stappen

1. Als meer dan één scanner of C-boog is geconfigureerd, drukt u op New Scan.

2. Selecteer de C-boog of scanner om de preoperatieve beeldvorming te starten.

AUTOMATISCHE REGISTRATIE
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Compatibiliteit

Gebruik uitsluitend compatibele C-bogen en scanners voor automatische registratie met Spine &
Trauma 3D. Raadpleeg Brainlab Support voor een volledige lijst met compatibele scanners en C-
bogen.

Beweging tijdens de registratie

Zorg ervoor dat het registratieproces voltooid is en dat de registratie nauwkeurig is
voordat u de patiënt of de operatietafel verplaatst. De registratie kan niet worden
teruggehaald als een van de twee verplaatst werd.

Wijzig de positie van het referentieframe niet meer nadat de registratieprocedure is gestart.

Gegevens wijzigen

Het is niet mogelijk geplande patiëntgegevens voor navigatie automatisch te registreren
(behalve door middel van co-registratie (zie pagina 65)). Wijzig de beeldgegevens op de
scanner op geen enkele wijze (zoals rotatie, omdraaien, contrast, vergroting). Let erop dat
de originele DICOM-informatie rechtstreeks naar het navigatiesysteem wordt verzonden
voor een directe registratie zonder vertraging, omdat anders geen automatische registratie
kan worden uitgevoerd.

De automatische registratie voltooien

De registratie wordt pas opgeslagen wanneer u de controle voor registratienauwkeurigheid heeft
uitgevoerd door te drukken op Next (zie pagina 73).

Nadat een geslaagde automatische registratie is uitgevoerd, zal een eventuele eerdere
registratie worden gewist.

Scankwaliteit optimaliseren

Om onnauwkeurige scans door adembewegingen te voorkomen, adviseert Brainlab bij de
patiënt hyperoxygenatie uit te voeren en vervolgens de kunstmatige beademing in de
expiratoire fase te deactiveren voordat de scan wordt uitgevoerd. De procedure duurt niet
langer dan twee minuten en is daardoor niet schadelijk voor de patiënt.

Scans mogen geen artefacten bevatten. Beeldvervorming kan leiden tot een slechte
segmentatie, wat de nauwkeurigheid van de registratie kan verminderen. U kunt dit
voorkomen door onnodige metalen of reflecterende voorwerpen (bijv. retractors) uit het
scangebied te verwijderen.

Succesvolle gegevensoverdracht

Sluit de 3D C-boog direct aan op het navigatiesysteem via een cross-overkabel. Als de 3D C-
boog via het ziekenhuisnetwerk is verbonden, is de transmissiesnelheid sterk afhankelijk van de
hoeveelheid verkeer binnen dit netwerk. Geadviseerd wordt gegevens alleen via het
ziekenhuisnetwerk te verzenden als u gebruik maakt van een navigatiesysteem dat aan het
plafond is bevestigd.

Controleer of de scanprocedure correct is voltooid voordat u 3D-scans verstuurd. Een
onvolledige dataset kan resulteren in navigatie-onnauwkeurigheden.

Overzicht
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Afgebroken scans

Als er een onvolledige of afgebroken scan naar het navigatiesysteem wordt verzonden, wordt er
een bericht getoond. Als de scan voldoende gegevens bevat, drukt u op Accept om verder te
gaan.
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7.1.1 Oudere scans gebruiken

Dataset die ouder is dan 24 uur

Om veiligheidsredenen mogen scans die ouder zijn dan 24 uur alleen worden gebruikt wanneer
deze handmatig zijn geregistreerd (zie pagina 77).

Opties

Druk op Back om een andere dataset te laden.

Druk op Cancel om de registratie te annuleren.
OPMERKING. Met Cancel gaat u terug naar het hoofdscherm. Als de dataset echter niet is ge-
registreerd, kan deze niet worden gebruikt voor navigatie.
 

Druk op Register om deze dataset te laden en handmatig te registreren.

Overzicht
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7.2 Automatische registratie van 3D fluoro-gegevens
7.2.1 Siemens 3D C-boog

Workflow

① ②

③ ④

Afbeelding 29 

Stappen

1. Druk op New Scan in het dialoogvenster New Registration / Scan (zie pagina 30).

2.
Maak de C-boog gereed. Volg de instructies op het scannerpaneel en in het dialoogven-
ster Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Druk op Next of wacht 30 seconden om door te gaan.

3.

Voer een botstest uit en verplaats de C-boog terug naar de laterale positie. Stel de came-
ra in naar uw wensen ②.
De software controleert of alle noodzakelijke structuren worden gedetecteerd. Let erop
dat de camera zodanig is gepositioneerd dat de C-boog en het patiëntreferentieframe in
het midden van het zichtveld van de camera staan.

4. Overweeg de ademhaling van de patiënt te onderbreken.

5.

Voer de scan uit ③. Zodra de scan is voltooid, kunt u de patiënt normaal laten ademha-
len, als u de ademhaling had onderbroken.
OPMERKING. Als u de scan handmatig naar het navigatiesysteem moet zenden, stuurt u
altijd de actuele scan vanaf de 3D C-boogconsole. Als u de scan rechtstreeks vanaf het
hoofdscherm verstuurt, wordt slechts één coupe verzonden.
 

6. Controleer in het scherm Patient Information ④ of de beeldset voldoende is en de gege-
vens juist zijn.

7. Definieer de patiëntoriëntatie in het dialoogvenster Select Patient Orientation (zie pagi-
na 60).

8. Controleer de registratie (zie pagina 73).
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7.2.2 Ziehm 3D C-boog

Workflow

① ②

③ ④

Afbeelding 30 

Stappen

1. Druk op New Scan in het dialoogvenster New Registration / Scan (zie pagina 30).

2.

Maak de C-boog gereed. Volg de instructies op het scannerpaneel en in het dialoogven-
ster Prepare C-arm for Scanning ①.
OPMERKING. Als u een flat panel C-boog gebruikt, moet u de fluoroster(ren) aanbren-
gen.
 

3.

Voer een botstest uit en verplaats de C-boog terug naar de laterale positie. Pas de came-
ra naar wens aan ②.
De software controleert of alle noodzakelijke structuren worden gedetecteerd. Let erop
dat de camera zodanig is gepositioneerd dat de C-boog en het patiëntreferentieframe in
het midden van het zichtveld van de camera staan.

4. Overweeg de ademhaling van de patiënt te onderbreken.

5.
Voer de scan ③ uit door de linker voetschakelaar ingedrukt te houden. Zodra de scan is
voltooid, kunt u de patiënt normaal laten ademhalen, als u de ademhaling had onderbro-
ken.

6. Controleer in het scherm Patient Information ④ of de beeldset voldoende is en de gege-
vens juist zijn.

7. Definieer de patiëntoriëntatie in het dialoogvenster Select Patient Orientation (zie pagi-
na 60).

8. Controleer de registratie (zie pagina 73).

Automatische registratie van 3D fluoro-gegevens
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7.3 Verificatie automatische registratie

Algemene informatie

Controleer de registratienauwkeurigheid altijd door de pointer of instrumenttip op ten
minste drie oriëntatiepunten te houden en de positie hiervan in de software te controleren.

Controleer of de registratie op het juiste niveau zit voor de patiënt en de dataset. De
nauwkeurigheid moet worden gecontroleerd op de botstructuur die u wilt behandelen.

De registratienauwkeurigheid controleren

Na een geslaagde automatische registratie wordt u gevraagd een visuele controle van de
nauwkeurigheid te verrichten.

Afbeelding 31 
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Stap

Controleer de nauwkeurigheid door de pointer of instrumenttip op ten minste de volgende oriën-
tatiepunten te houden:
1. Posterieur/anterieur:

- Op het posterieure deel van de processus spinosus. Controleer direct op het bot, niet op
het ligamentum supraspinale.

- Op diverse punten op het benige oppervlak van de lamina.
2. Links/rechts:

- Aan de linkerzijde van de processus spinosus ongeveer halverwege en vervolgens aan de
rechterzijde.

- Op het linker- en rechterfacetgewricht (idealiter in de gewrichtsruimte) voor zover toegan-
kelijk.

3. Craniaal/caudaal:
- Aan de craniale zijde van de processus spinosus en vervolgens op het caudale deel.

• Vergelijk voor elk controlepunt de positie van de pointer op de patiënt met de positie die op het
navigatiesysteem wordt weergegeven.

• De registratienauwkeurigheid kan ook worden gecontroleerd door de pointer zorgvuldig op de
punten van de referentieklem te houden (alle richtingen kunnen worden gecontroleerd: pos-
terieur/anterieur, links/rechts en craniaal/caudaal), of op een tand van de referentieklem, voor
zover toegankelijk.

Overweeg zorgvuldig of de vastgestelde nauwkeurigheid voldoende is voor de huidige procedu-
re.
Oefen tijdens de verificatie geen kracht uit op de pointer of het instrument.
OPMERKING. Om de weergaven in positie te vergrendelen, drukt u op het slotpictogram (zie
pagina 23).
 

Minimaal-invasieve verificatie

Als u een minimaal-invasieve procedure uitvoert waardoor verificatie van ten minste drie
oriëntatiepunten niet mogelijk is, voert u de volgende nauwkeurigheidstest uit:

Stappen

1. Breng het instrument zodanig in de incisie in dat deze op veilige wijze een anatomisch
oriëntatiepunt of een referentieframebasis aanraakt.

2.

Leg fluorobeelden vast van het instrument op het bot:
• Een Lateral Fluoro beeld om de juiste registratie van craniaal/caudaal en posterieur/

anterieur te controleren.
• Een AP Fluoro beeld om de juiste registratie van links/rechts en craniaal/caudaal te

controleren.

3. Controleer of de instrumentpositie op het scherm overeenkomt met de positie in het fluo-
robeeld.

De registratienauwkeurigheid kan ook worden gecontroleerd door de pointer zorgvuldig op de
punten van de referentieklem te houden (alle richtingen kunnen worden gecontroleerd: posterieur/
anterieur, links/rechts en craniaal/caudaal), of op een tand van de referentieklem, voor zover
toegankelijk.
Overweeg zorgvuldig of de vastgestelde nauwkeurigheid voldoende is voor de huidige procedure.

Volgende stappen

Opties

Als de nauwkeurigheid voldoende is, drukt u op Next.
OPMERKING. De toets Next is uitgeschakeld tenzij de pointer en het referentieframe zichtbaar
zijn.
 

Verificatie automatische registratie
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Opties

Als de nauwkeurigheid onvoldoende is, kunt u:
• voer een handmatige registratie uit (zie pagina 77), of
• voer een nieuwe scan uit.

Druk op New Registration om de registratie te annuleren.
De software heropent het dialoogvenster New Scan / Registration als dit de eerste navigatie
betreft.

Overweeg zorgvuldig of de vastgestelde nauwkeurigheid voldoende is voor de huidige procedure.
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8 HANDMATIGE
REGISTRATIE

8.1 Opties voor handmatige registratie

Algemene informatie

Preoperatief verkregen Fluoro 3D-, CT- of angiodatasets moeten handmatig worden
geregistreerd. Handmatige registratie kan ook uitgevoerd worden na automatische registratie.
Alle punten moeten verkregen zijn in het gescande gebied. Ook alle coupes moeten gegenereerd
worden in het gescande gebied.
OPMERKING. Aanbevolen wordt scans te gebruiken die gemaakt zijn volgens het scanprotocol
voor handmatige registratie.
 

Openen handmatige registratie

Als u een preoperatieve scan laadt, opent handmatige registratie automatisch nadat u de
patiëntoriëntatie gedefinieerd hebt.
Als uw licentie meer dan één type registratie omvat, wordt het dialoogvenster Select Registration
Method geopend. Druk op het pictogram voor de methode die u wilt gebruiken.

Registratie opslaan

De registratie wordt pas opgeslagen wanneer u de controle voor registratienauwkeurigheid heeft
uitgevoerd door te drukken op Next.

Types handmatige registratie

Registratiemethode Zie

Paired Point Matching Pagina 83

Region Matching Pagina 88

Fluoro Match Pagina 92

OPMERKING. Region Matching en Fluoro Match zijn alleen gevalideerd voor
wervelkolomprocedures.
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Optionele handmatige registratie

Als u automatische registratie hebt gebruikt tijdens intraoperatieve scanning, kunt u er ook voor
kiezen handmatig te registreren.

Afbeelding 32 

Stappen

1. Druk op Register op het workflowpaneel.

2. Selecteer de registratiemethode die u wilt gebruiken.

Optimaliseren van beeldinstellingen

Vóór aanvang van de registratie wordt u gevraagd de botdrempel in te stellen.
Aanbevolen wordt de Windowing-instellingen en asuitlijning te optimaliseren met de volgende
toetsen:

Toetsen Optie Beeldinstelling Zie

Windowing/Botdrempel Pagina 57

Asuitlijning Pagina 61

Opties voor handmatige registratie
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8.1.1 Patiëntgegevens laden

Algemene informatie

Spine & Trauma 3D ondersteunt het gebruik van preoperatief verkregen scans; deze moeten
handmatig worden geregistreerd.

Het is alleen mogelijk datasets van één patiënt te laden. Als gegevens van een tweede
patiënt worden geladen, wordt u gevraagd de twee patiënten samen te voegen.

Twee CT-datasets laden

Als u twee CT-datasets laadt, moet u selecteren welk dataset u registreert in het
dialoogvenster Select Data Set for Registration.
OPMERKING. Als één dataset voorgeplande gegevens bevat, moet u zorgen dat deze dataset
wordt gebruikt voor de registratie.
 

Afbeelding 33 
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Preoperatieve gegevens laden

Wanneer er geen preoperatieve patiëntgegevens zijn gekozen uit de Content Manager, of
wanneer u een andere of aanvullende dataset wilt laden, kunt u deze in het
dataselectiedialoogvenster laden door op Load Data te drukken.

Afbeelding 34 

Groottebeperking

Datasets mogen niet meer dan 750 coupes bevatten en het scangebied mag niet langer dan
30 cm zijn. Een langer scangebied kan een negatieve invloed hebben op de weergave van
het 3D-botmodel.

Oudere preoperatieve scans

Oudere scans kunnen een verschillende patiëntanatomie tonen (bijv. verwijderde
botstructuren bij eerdere operaties, tumorgroei). Als er verschillen zijn tussen
preoperatieve, diagnostische beelden en de daadwerkelijke anatomie van de patiënt, kan
de registratienauwkeurigheid minder goed zijn.

Opties voor handmatige registratie
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8.1.2 De pointer gebruiken

Algemene informatie

De pointer wordt gebruikt om een virtuele positie en een 3D-afbeelding van een patiëntbot in de
software overeen te laten komen met de daadwerkelijke positie van de patiëntanatomie.
Aan de hand hiervan kan de software tijdens de operatie navigatie-informatie leveren.
Als er een punt is verkregen, betekent dit dat de software de positie registreert van de pointerpunt
ten opzichte van de positie van het bot aan de hand van het referentieframe.
Op deze manier kan de software:
• de locatie van de botstructuur ten opzichte van het referentieframe bepalen;
• het verkregen oriëntatiepunt in de juiste relatieve positie op het 3D-botmodel plaatsen.

Hantering pointer

Gebruik uitsluitend de verlengde pointer met scherpe punt voor het vastleggen van punten
met Spine & Trauma 3D.

Voor de operatie moet u het testpasstuk van de sterilisatieschaal gebruiken om te
controleren of de pointer niet verbogen is. Het gebruik van een verbogen pointer, of een
pointer met gebroken punt kan resulteren in extreme onnauwkeurigheden tijdens
patiëntregistratie en een dergelijk instrument mag dan ook niet worden gebruikt.

Hanteer de pointer met de grootst mogelijke voorzichtigheid.

Bereid het oppervlak van het bot voor voordat u punten verkrijgt. Verkrijg punten direct op
het botoppervlak, niet op weefsel, omdat dit tot een onnauwkeurige registratie kan leiden.

Als de punt van de pointer tijdens het vastleggen van de punten van het bot weg beweegt,
kunnen ook punten in de lucht worden verworven, waardoor de registratienauwkeurigheid
afneemt. Tijdens het vastleggen van punten moet u erop letten dat de pointerpunt zich
altijd direct op het bot in het gescande gebied bevindt.

Standaard pointerregistratie

Tijdens een standaardpointerregistratie draait u een gekalibreerde verlengde pointer met
scherpe punt om specifieke oriëntatiepunten op het bot van de patiënt te verkrijgen (registreren).

Afbeelding 35 

Stap

Houd de pointerpunt op het oriëntatiepunt en draai de pointer iets rondom de punt.
• Als de pointerpunt beweegt tijdens het draaien, wordt het punt niet verkregen.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet worden ver-

kregen of wordt er een nieuwe stap geopend.
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De afstandsbediening met klem registreren

Met behulp van de afstandsbediening met klem kan de patiëntregistratie en de
softwarebesturing worden ingeschakeld in combinatie met de verlengde pointer met scherpe
punt. Voor meer informatie over de softwarebesturingsfuncties, zie pagina 29.

①

Afbeelding 36 

Stappen

1. Houd de punt van de pointer bij het aangegeven oriëntatiepunt.

2.

Druk op de besturingsknop ①.
• Als de pointerpunt beweegt wanneer u de toets indrukt, wordt het punt niet verkregen.
• Zodra er een punt is verkregen, geeft de software aan dat het volgende punt moet wor-

den verkregen of wordt er een nieuwe stap geopend.
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8.2 Paired Point Matching

Algemene informatie

Matchen van gekoppelde puntenkan gebruikt worden om patiëntdatasets te registreren of te
herregistreren.
Bij Paired Point Matching (Matchen van gekoppelde punten) kunt u registratiepunten op het
botbeeld definiëren en deze vervolgens op het eigenlijke bot verkrijgen met behulp van de pointer.
Hiermee wordt een verband gelegd tussen de beeldgegevens en het 3D-botmodel.

Voor de beste nauwkeurigheid

Alle punten moeten op dezelfde botstructuur zijn verkregen. Zorg ervoor dat alle verkregen
punten zich op het scherm en op de patiënt op hetzelfde niveau bevinden.

Verkrijg punten in meer dan één vlak, op verschillende dieptes en over een zo groot
mogelijk botgebied.

Verkrijg uitsluitend punten op het bot waarop het referentieframe is bevestigd.

De ingestelde oriëntatiepunten moeten een zo groot mogelijk deel van het bot bedekken.

Registreer het bot waarin u schroeven wilt plaatsen.

Workflow voor Paired Point Matching

Stappen

1. Open Paired Point Matching.

2. Definieer het wervelniveau van de voorgeplande punten (voor zover van toepassing).

3. Plan de punten op het botmodel.

4. Verkrijg de punten op bot.

5. Controleer de registratie.
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8.2.1 Voorgeplande punten

Algemene informatie

Het is mogelijk punten te gebruiken die waren voorgepland in iPlan met Paired Point Matching.
Als de geladen dataset voorgeplande punten bevat, wordt u gevraagd het wervelniveau aan te
geven.

Het niveau van voorgeplande punten definiëren

①

②

Afbeelding 37 

Stappen

1.

Gebruik de toetsen + / - ① om het niveau te selecteren:
• "+" beweegt de selectie in de caudale richting
• "-" beweegt de selectie in de craniale richting

OPMERKING. Het label ② bestaat uit het anatomische deel van de wervelkolom (SAC:
sacraal, L: lumbaal, T: thoracaal, C: cervicaal) en het aantal geselecteerde wervels (sac-
raal: geen, lumbaal: 1-6, thoracaal: 1-12, cervicaal: 1-7).
 

2. Druk op Next.

OPMERKING. Als er op het juiste niveau geen voorgeplande punten beschikbaar zijn, drukt u op
Skip om verder te gaan zonder selectie.
 

Controleer of de voorgeplande punten op het juiste wervelniveau verschijnen.
Voorgeplande punten op het verkeerde niveau kunnen resulteren in een onnauwkeurige
registratie.

Paired Point Matching
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8.2.2 Registratie van gekoppelde punten

Algemene informatie

Met Paired Point Matching kunt u:
• tot 10 punten plannen
• punten in elke volgorde plannen of verkrijgen
• punten die reeds verkregen zijn opnieuw plannen
• het bot in 2D-coupes of als 3D-model bekijken
• de plaats-op-bot-functie gebruiken om te voorkomen dat punten niet op het bot worden gepland

Schermlay-out

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Afbeelding 38 

Nr. Toets/Element Functie

① Delete Verwijdert het actieve punt

② Replan Resets een verkregen punt tot "niet-verkregen" status, zodat deze
opnieuw kan worden gepland

③ New Voegt een ander punt toe aan het plan

④ Actief punt Het punt dat op dit moment wordt gepland, geel omcirkeld

⑤ Toets Plaats-op-
bot

"Plaatst" het actieve punt op het dichtstbijzijnde punt op het bot (als
het niet op het bot is gepland)
OPMERKING. Alleen actief in 2D-weergavemodus.
 

⑥ Toets 2D/3D Wisselt het botbeeld tussen 2D-coupe en een 3D-model

⑦ Indicatoren Hiermee kunt u het punt selecteren dat u wilt plannen

Over punten

Alle punten moeten op dezelfde botstructuur zijn verkregen.
Elk punt is genummerd en heeft een daarmee overeenkomende genummerde indicatortoets ⑦. U
kunt maximaal tien punten verkrijgen. Zodra u een punt verkrijgt, activeert de software het
volgende. De software vereist een minimumafstand van 2 mm tussen de punten voor Paired
Point Matching.
De volgende kleurcodering is van toepassing:
• Rood: niet verkregen
• Groen: verkregen
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• Geel gemarkeerd: actief punt

Gebruikte gekoppelde punten registreren

Stappen

1. Activeer het punt dat u wilt plannen door op de bijbehorende indicator te drukken ⑦. Het
actieve punt wordt gemarkeerd door een gele cirkel.

2.

Druk op het beeld waarop u het actieve punt wilt plaatsen of gebruik de positionerings-
toetsen om het punt te bewegen.
OPMERKING. Gebruik de zoomtoetsen om de weergaven naast het Overview te vergro-
ten voor een betere planning.
 

3.
Verkrijg het beeld of druk op de indicator om een ander punt te plannen.
OPMERKING. Punten die te dicht bij elkaar liggen, worden door de software niet geac-
cepteerd.
 

4. Herhaal stappen 1-3 tot ten minste vier punten gepland en verkregen zijn.

5.

Controleer de nauwkeurigheid na het verkrijgen van ten minste vier punten (pagina 101).
• Als de nauwkeurigheid acceptabel is, drukt u op Next om verder te gaan.
• Als de nauwkeurigheid te laag is, kunt u nieuwe punten toevoegen of punten herplan-

nen die u reeds hebt verkregen.
OPMERKING. Als de verkregen punten bijna allemaal op een vlak liggen, is de toets
Next uitgeschakeld. Plan en verkrijg aanvullende punten om verder te gaan.
 

Punten toevoegen

Stap

Druk op New ③.
Nadat u minimaal vier punten hebt verkregen, meldt de software een nauwkeurigheidswaarde
en werkt deze bij na elk volgend punt dat wordt verkregen.

OPMERKING. Als u een punt hebt gepland, maar niet verkregen, neemt de software deze niet
mee in de berekening van de nauwkeurigheid.
 

Herplannen van punten

Opties

Voor het herplannen van een niet-verkregen punt, drukt u op de indicatorknop om deze te acti-
veren.

Voor het herplannen van een verkregen punt, drukt u op de indicatorknop en vervolgens op Re-
plan ②. U moet dit punt daarna opnieuw verkrijgen om het te laten opnemen in de registratie.

Punten wissen

Stap

Selecteer de puntindicator en druk op Delete ①.
U kunt zowel verkregen als niet-verkregen punten wissen. Wanneer u een punt wist, krijgen ho-
ger genummerde punten een lager nummer. De software zal een onderbroken (bijv. 1, 2, 4, 7)
puntenserie niet ondersteunen.
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2D-weergavemodus en Plaats-op-bot

①
②

Afbeelding 39 

Opties

Om punten te plannen op 2D-coupebeelden in plaats van op 3D-botmodellen, drukt u op de
2D/3D-schakeltoets ②.
De toets Plaats-op-bot ① wordt geactiveerd als u naar 2D overschakelt. Door op deze toets te
drukken, wordt het actieve punt op het dichtstbijzijnde punt op het bot "geplaatst". Hierdoor
wordt het onbedoeld plannen van punten niet op het bot voorkomen.

Om plaats-op-bot te deactiveren, drukt u nogmaals op de toets.
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8.3 Regiomatching

Algemene informatie

Bij Region Matching-registratie kunt u het bot waarop u opereert definiëren, waarna de software
u begeleidt bij het verkrijgen van punten op de wervel van de patiënt, eerst in specifieke regio’s,
vervolgens waar u deze het beste op het bot kunt verkrijgen.
De software koppelt deze verkregen punten aan een preoperatieve CT-scan om zo een
coördinatenstelsel te maken voor navigatie.

Alle punten voor Region Matching moeten op dezelfde botstructuur zijn verkregen.

De geplande gebieden en verkregen punten moeten zich op het scherm en op de patiënt op
hetzelfde niveau bevinden.

Ga alleen verder met Region Matching als het corresponderende botoppervlak duidelijk
kan worden geïdentificeerd in de scan.

Voorbereiding van het operatiegebied

Bereid het operatiegebied voor zodat punten direct op het botoppervlak kunnen worden
verkregen. Punten die niet direct op het bot kunnen worden verkregen, kunnen leiden tot
een onjuiste registratie.

Region Matching is alleen bedoeld voor wervelkolomprocedures.

Region Matching-workflow

Stappen

1. Open Region Matching.

2. Pas de botdrempel aan.

3. Definieer het wervelniveau (drie punten).

4. Verkrijg punten in gedefinieerde regio’s.

5. Verkrijg aanvullende punten op bot.

6. Controleer de registratie.

Regiomatching
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8.3.1 Niveaudefinitie en punten vastleggen

Algemene informatie

Na het openen van de Region Matching-registratie moet u de botdrempel definiëren (zie pagina
57). Na het instellen van de botdrempel wordt u gevraagd het relevante wervelniveau te definiëren
door drie gebieden te identificeren en vervolgens 20 punten in deze gebieden te verkrijgen.

Definieer de gebieden zo nauwkeurig mogelijk op het beeld. Hoe beter de koppeling, hoe
hoger de registratienauwkeurigheid.

Het niveau definiëren

①

④

②

③

Afbeelding 40 

Stappen

1.

Druk in de weergaven om drie regio’s op de doelwervels te plannen:
• Midden/processus spinosus ①
• Rechterlamina ②
• Linkerlamina ③

2. Controleer in Overview ④ linksboven of de juiste wervel is gedefinieerd.

3. Druk op Next.

Ga na of het weergegeven niveau correct is.

Punten verkrijgen

De software begeleidt u tijdens het verkrijgen van 20 punten op de wervels. De puntenwolk die zo
ontstaat kan worden geherpositioneerd, als dat noodzakelijk is (zie pagina 105).

Verkrijg punten in meer dan één vlak, op verschillende dieptes en over een zo groot
mogelijk botgebied. Indien nodig kunnen extra punten worden verkregen na het eerste
matchingresultaat (zie pagina 105).
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Tijdens de registratie wordt de pointer in de software weergegeven. Deze visualisatie is
alleen bedoeld voor een grove oriëntatie en geeft niet noodzakelijkerwijs de precieze
daadwerkelijke positie.

① ②

Afbeelding 41 

Stappen

1.
Gebruik de pointer of afstandsbediening met klem om in elk van de drie regio’s ① die u
tijdens de niveaudefinitie hebt gedefinieerd, één punt te verkrijgen (zie pagina 89).
De gedefinieerde regio’s zijn geel, rood en groen gemarkeerd.

2.

Verkrijg nog eens 17 extra punten op verschillende posities op de wervels die door de
drie regio’s worden gedefinieerd ②. Zorg ervoor de punten in verschillende diepten te
verwerven.
OPMERKING. Punten die te dicht bij elkaar liggen, worden door de software niet geac-
cepteerd.
 

3.
Wanneer voldoende punten verworven zijn op het bot, wordt het controlescherm geopend
(zie pagina 101).
De nauwkeurigheid van de registratie verifiëren.

OPMERKING. Door op Remove last point te drukken, wordt het laatst verkregen punt verwijderd.
 

Zorg ervoor dat u punten verkrijgt op dezelfde wervel als gedefinieerd in de niveaudefinitie.
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Detectie links/rechts-wisseling

Wanneer tijdens de niveaudefinitie het linker- en rechterlamina worden verwisseld (zie pagina 89),
worden het dialoogvenster Left-Right Swap Detected geopend.
De toets Left-Right Switched wordt standaard geselecteerd en het linker- en rechterlamina
worden automatisch verwisseld.

Afbeelding 42 

Stappen

1.
Controleer de oriëntatie van het botmodel door de pointer op anatomische oriëntatiepun-
ten te plaatsen en te controleren of de pointerpositie in de software overeenkomt met de
daadwerkelijke positie op de patiëntanatomie.

2. Druk op Next.

OPMERKING. Als het linker- en rechterlamina niet waren verwisseld, deselecteert u de toets Left-
Right Switched, controleert u de juiste oriëntatie in de weergaven en drukt u op Next.
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8.4 Fluoro-matching

Voor u begint

Voordat u begint met een Fluoro Match-workflow dient u de betreffende informatie vanaf pagina
41 doorgelezen en begrepen te hebben.

Algemene informatie

Fluoro Match-registratie maakt gebruik van preoperatieve CT- of Siemens Fluoro 3D-gegevens,
gecombineerd met intraoperatieve 2D-fluorobeelden.

Fluoro Match is alleen bedoeld voor wervelkolomprocedures.

Fluoro Match -workflow

Stappen

1. Open Fluoro Match met CT- of Siemens fluoro 3D-gegevens geladen.

2. Definieer het niveau en voer vervolgens segmentatie uit van de betreffende wervels.

3. Verkrijg 2D-fluorobeelden.

4. Registreer 2D-fluorobeelden en controleer de nauwkeurigheid.

5. Prepositionering.

6. Software matcht het botmodel met fluorobeelden.

7. Controleer de registratie.
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8.4.1 Niveaudefinitie

Het niveau definiëren

① ②

③ ④

⑤

Afbeelding 43 

Stappen

1. Na het openen van de Fluoro Match-registratie moet u de botdrempel definiëren (zie pa-
gina 57). Druk na het instellen van de botdrempel op Next.

2. Druk op het botmodel om het wervelniveau te definiëren ①, druk vervolgens op Next.

3.

Pas het model aan ②.
• Gebruik de pijltoetsen of druk in de weergaven om het blauwe model op de betreffende

wervel te positioneren.
• Verander de grootte van het blauwe model desgewenst met behulp van de tool Sca-

ling.
• Gebruik de tool Model Transparency om meer of minder van de botstructuur te zien.
• Pas de botdrempel (tabblad 3D Model Adjustment), of de Windowing-instelling (tab-

blad DRR Model Adjustment) aan om de weergave van de botstructuur te verbeteren.
• Druk op Next wanneer het blauwe model correct is uitgelijnd.

OPMERKING. U kunt wisselen tussen een 3D-botmodel en DRR-model met behulp van
de tabbladen onderaan het scherm.
 

4. Een voortgangsbalk geeft aan dat de wervel wordt gesegmenteerd ③.

5.

De gesegmenteerde wervel wordt weergegeven op het scherm Level Definition ④.
• Als de segmentatie naar wens is, drukt u op Next om verder te gaan met 2D-beeldac-

quisitie.
• Als de segmentatie niet naar wens is, drukt u op Redo Segmentation ⑤. U keert terug

naar het scherm Model Adjustment ②.
OPMERKING. Als u meer dan één wervel wilt navigeren, herhaalt u de stappen 3-5 voor
de volgende wervel. Door nu alle wervels te segmenteren, bespaart u tijd tijdens de ope-
ratie.
 

Voorzorgsmaatregelen

Let erop dat de gesegmenteerde wervel de wervel is die wordt behandeld. Controleer het
segmentatieresultaat in het dialoogvenster Level Definition zorgvuldig.
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Controleer de plaatsing van de wervel in het dialoogvenster Model Adjustment zorgvuldig.
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8.4.2 Verwerving van 2D-beelden

Voor u begint

U moet het dialoogvenster Acquire 2D Images openen voordat u nieuwe beelden kunt
verkrijgen. Doet u dit niet, dan wordt het nieuwe fluorobeeld niet herkend door de software.

Vereisten voor beeldacquisitie

Ga alleen verder met Fluoro Match-registratie als het corresponderende botoppervlak
duidelijk kan worden geïdentificeerd in de scan.

Fluorobeelden kunnen alleen door de software worden geregistreerd als het
fluorobeeldacquisitiescherm wordt getoond.

De volledige doelwervel moet geheel opgenomen zijn in zowel de AP- als de laterale
beelden. Beide beelden moeten overlappen en voldoende hoekafwijking hebben (> 30°).

Verwijder de pointer of het instrument uit het zichtveld van de camera om de fluorobeelden
te kunnen toewijzen en registreren.
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Beelden verkrijgen voor Fluoro Match

U kunt bepalen in welke volgorde u de beelden wilt verkrijgen, zodat onnodige bewegingen van
de C-boog kunnen worden voorkomen.

①

② ③

Afbeelding 44 

Stappen

1. Zorg ervoor dat alle benodigde instrumenten zichtbaar zijn voor de camera ①.

2. Verkrijg een beeld met de C-boog.

3.

Druk op het blauwe handpictogram ③ om het beeld aan de betreffende weergave toe te
wijzen (AP of lateraal).
Het beeld wordt naar het navigatiesysteem verzonden en wordt weergegeven in de navi-
gatieweergaves.

4.
Controleer de beeldnauwkeurigheid (zie pagina 97).
Het gecontroleerde beeld verschijnt in de toegewezen weergave.

5.
Herhaal stappen 1-3 voor het tweede beeld.
Druk na controle van beide beelden op Next om verder te gaan naar Fluoro Match (zie
pagina 99).

OPMERKING. Als u een Ziehm digitale C-boog gebruikt, geeft het grijze pijlpictogram ② aan dat
u het beeld handmatig vanaf de C-boog naar het systeem moet verzenden. Gebruik de linker
voetschakelaar om het 2D-beeld te verkrijgen en de rechter voetschakelaar om het beeld naar het
navigatiesysteem te versturen.
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De 2D-beeldnauwkeurigheid verifiëren

Afbeelding 45 

Stappen

1. Houd de pointerpunt op ten minste drie anatomische oriëntatiepunten en controleer of de
pointerpunt op het scherm overeenkomt met de daadwerkelijke pointerpositie op het bot.

2. U kunt ook de fluoromanipulatie-opties gebruiken om de beeldkwaliteit te verbeteren (zie
pagina 97).

3.
Als het fluorobeeld acceptabel is, drukt u op Accept.
OPMERKING. De toets Accept blijft uitgeschakeld tot de pointer in het zichtveld van de
camera wordt gebracht.
 

Voordat de Fluoro Match-registratie wordt gestart, moet u altijd de nauwkeurigheid van elk
beeld controleren door de pointerpunt op ten minste drie anatomische oriëntatiepunten te
houden en de positie ervan in de software controleren.

De beeldnauwkeurigheid is van essentieel belang, aangezien onnauwkeurige fluorobeelden
kunnen resulteren in slechte resultaten voor de Fluoro Match registratie en daarmee in een
onnauwkeurige navigatie.

Fluoro-opties

Met de software kunt u de verkregen 2D-beelden manipuleren. De fluoro-opties die hieronder
worden beschreven, zijn beschikbaar in het dialoogvenster Fluoro Options en in het
dialoogvenster Verify Image (zie pagina 97).

Het dialoogvenster Fluoro Options is toegankelijk via de fluorotoets in de betreffende
weergave.
Het voorbeeld hieronder laat de ingeschakelde rotatie- en omkeerfuncties zien.
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Afbeelding 46 

Opties

Schakelt rotatie- en omkeerfuncties in.

Schakelt zoom- en panfuncties in.

Schakelt de windowingfunctie voor het aanpassen van de helderheid en het contrast
in.

Windowing-aanpassing ongedaan maken.

OPMERKING. Gebruik de touchbediening en schuifbalken in de weergaven om aanpassingen in
de rotatie-, pan- en windowing-functies te kunnen maken.
 

Fluoro-matching
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8.4.3 De Fluoro Match uitvoeren

Voorzorgsmaatregelen

Als het matchingalgoritme onnauwkeurige resultaten geeft als gevolg van verstorende
metalen voorwerpen, moet u alle metalen voorwerpen (met uitzondering van de
referentieklem) van de wervel verwijderen en nieuwe fluorobeelden verkrijgen. Als u de
metalen voorwerpen niet van de wervel kunt verwijderen, moet u de fluorobeelden opnieuw
verkrijgen vanuit een iets andere oriëntatie/positie.

Fluoro Match-registratie

① ②

③ ④

Afbeelding 47 

Stappen

1. Positioneer het menselijke figuurtje op het beeld om de richting van het hoofd aan te dui-
den ①, druk dan op Next.

2.

Gebruik de pijltoetsen om het botmodel op het fluorobeeld te positioneren ②.
• Gebruik de toetsen Fine en Coarse om kleine of grote aanpassingsstappen te selecte-

ren voor de pijltoetsen.
• Gebruik de toets DRR / 3D Model en de toetsen Invisible, Transparent, Normal en

Opaque om het uiterlijk van de gesegmenteerde wervel te veranderen.
• Indien nodig kunt u artefacten uitsluiten door te drukken op Exclude (zie hieronder).

Wanneer het botmodel zo nauwkeurig mogelijk is uitgelijnd, drukt u op Next.

3. Een voortgangsbalk geeft aan dat de match bezig is ③.

4.

U kunt ook de toets DRR / 3D Model en de toetsen Transparent, Normal en Opaque
gebruiken om de overlay van de gesegmenteerde wervel op de fluorobeelden te controle-
ren ④.
• Wanneer de overlay nauwkeurig is, drukt u op Next om de registratienauwkeurigheid te

controleren (zie pagina 101).
• Druk op Back om de wijzigingen aan te brengen.

HANDMATIGE REGISTRATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 99



Artefacten uitsluiten

Het dialoogvenster Exclude Artifacts to Optimize the Match wordt getoond wanneer u op
Exclude drukt na 2D-beeldacquisitie. Hierdoor kunt u gebieden in het fluorobeeld uitsluiten van
overweging in het CT-Fluoro Match-algoritme.

Afbeelding 48 

Stappen

1.

Ga als volgt te werk om een artefact uit te sluiten van het CT-Fluoro Match-algoritme:
• Klik op Exclude.
• Kies een Brush Size.
• Kleur het artefact (rood).

U kunt het 3D-model van de gesegmenteerde wervel tonen door te klikken op Transpa-
rent of verbergen met Invisible.

2.

Gebieden in het CT-Fluoro Match- algoritme opnemen (de uitsluiting opheffen):
• Klik op Include.
• Kies een Brush Size.
• Wis de rode kleur van het artefact.

3.
• Klik op Undo om wijzigingen ongedaan te maken.
• Klik op Cancel om het proces te verwijderen.
• Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.

OPMERKING. Wanneer er een draagbaar registratieapparaat fluoro-2D is gebruikt om de
beelden te verkrijgen, worden de schaduwen automatisch gemaskeerd (uitgesloten, rood
gekleurd) in de fluorobeelden.
 

Fluoro-matching
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8.5 Verificatie nauwkeurigheid

Algemene informatie

De verificatieprocedure van de nauwkeurigheid is voor alle registratiemethoden hetzelfde.
Wanneer een Region Matching-registratie wordt uitgevoerd, is er een extra toets Improve
Registration beschikbaar (zie pagina 104).

Controleer de registratienauwkeurigheid altijd door de pointer of instrumenttip op ten
minste drie oriëntatiepunten te houden en de positie hiervan in de software te controleren.
Als de registratienauwkeurigheid onvoldoende is, wordt geadviseerd opnieuw te
registreren.

Controleer of de registratie op het juiste niveau zit voor de patiënt en de dataset. De
nauwkeurigheid moet op de behandelde botstructuur worden gecontroleerd.

Registratie controleren

Afbeelding 49 
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Stap

Controleer de nauwkeurigheid door de pointer of instrumenttip op ten minste de volgende oriën-
tatiepunten te houden:
1. Posterieur/anterieur:

- Op het posterieure deel van de processus spinosus. Controleer direct op het bot, niet op
het ligamentum supraspinale.

- Op diverse punten op het benige oppervlak van de lamina.
2. Links/rechts:

- Aan de linkerzijde van de processus spinosus ongeveer halverwege en vervolgens aan de
rechterzijde.

- Op het linker- en rechterfacetgewricht (idealiter in de gewrichtsruimte) voor zover toegan-
kelijk.

3. Craniaal/caudaal:
- Aan de craniale zijde van de processus spinosus en vervolgens op het caudale deel.

• Vergelijk voor elk controlepunt de positie van de pointer op de patiënt met de positie die op het
navigatiesysteem wordt weergegeven.

• De registratienauwkeurigheid kan ook worden gecontroleerd door de pointer zorgvuldig op de
punten van de referentieklem te houden (alle richtingen kunnen worden gecontroleerd: pos-
terieur/anterieur, links/rechts en craniaal/caudaal), of op een tand van de referentieklem, voor
zover toegankelijk.

Overweeg zorgvuldig of de vastgestelde nauwkeurigheid voldoende is voor de huidige procedu-
re.
Oefen tijdens de verificatie geen kracht uit op de pointer of het instrument.
OPMERKING. Als er een nauwkeurigheidsafwijking bestaat, verschijnt er een rood waarschu-
wingsbericht in de weergaven.
 

OPMERKING. Om de weergaven in positie te vergrendelen, drukt u op het slotpictogram (zie
pagina 23).
 

Als de nauwkeurigheid onvoldoende is, wordt geadviseerd de registratienauwkeurigheid te
verbeteren (zie pagina 104) of de registratie te herhalen. Het wordt afgeraden verder te
gaan met een navigatie met lage nauwkeurigheid.

Minimaal-invasieve verificatie

Als u een minimaal-invasieve procedure uitvoert waardoor verificatie van ten minste drie
oriëntatiepunten niet mogelijk is, voert u de volgende nauwkeurigheidstest uit:

Stappen

1. Breng het instrument zodanig in de incisie in dat deze op veilige wijze een anatomisch
oriëntatiepunt of een referentieframebasis aanraakt.

2.

Leg fluorobeelden vast van het instrument op het bot:
• een Lateral Fluoro om de juiste registratie van craniaal/caudaal en posterieur/anterieur

te controleren
• een AP Fluoro om de juiste registratie van links/rechts en craniaal/caudaal te controle-

ren

3. Controleer of de instrumentpositie op het scherm overeenkomt met de positie in het fluo-
robeeld.

De registratienauwkeurigheid kan ook worden gecontroleerd door de pointer zorgvuldig op de
punten van de referentieklem te houden (alle richtingen kunnen worden gecontroleerd: posterieur/
anterieur, links/rechts en craniaal/caudaal), of op een tand van de referentieklem, voor zover
toegankelijk.
Overweeg zorgvuldig of de vastgestelde nauwkeurigheid voldoende is voor de huidige procedure.

Verificatie nauwkeurigheid
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Volgende stappen

Opties

Als de nauwkeurigheid voldoende is, drukt u op Next.
OPMERKING. De toets Next is uitgeschakeld tenzij de pointer/het instrument en het referentie-
frame zichtbaar zijn.
 

Als u Region Matching uitvoert, drukt u op Improve Registration voor de registratieverbete-
ringsopties (zie pagina 104).

Om een deel van het registratieproces opnieuw uit te voeren, drukt u op Back.

Om de registratie af te sluiten, drukt u op Cancel. De registratie wordt niet opgeslagen.

Het oplossen van problemen: Slechte nauwkeurigheidswaarden

Oorzaak van slechte
nauwkeurigheid

Voorkomen/corrigeren

Beweging van het referentie-
frame

• Zorg ervoor dat alle schroeven op het referentieframe goed zijn
vastgedraaid voor aanvang van de registratie en maak ze niet
los tijdens of na de registratie.

• Zorg ervoor dat het frame goed bevestigd is op het bot.
• Oefen geen druk of torsie uit op het frame tijdens of na de regi-

stratie.

Onjuiste instelling van de
botdrempel

• Stel de drempel zorgvuldig in om alle weke delen uit te sluiten.
• Reset indien nodig de drempel en begin opnieuw met de regi-

stratie.

Acquisitie van punten buiten
de dataset (handmatige regi-
stratie)

• Verwerf alleen punten op het bot dat geopereerd wordt.
• Als het gaat om Paired Point Matching gebruikt u de plaats-

op-bot-functie.

Schade aan de pointer
• Controleer vóór het gebruik van een pointer of de punt uitgelijnd

is met de kalibratiemarkering in het pointer-passtuk.
• Gebruik geen beschadigde of verbogen pointer.
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8.6 Registratie verbeteren - Region Matching

Algemene informatie

De opties hieronder voor het verbeteren van de registratienauwkeurigheid zijn beschikbaar
wanneer een Region Matching-registratie wordt uitgevoerd.

① ②

Afbeelding 50 
Als u een Region Matching-registratie uitvoert en er geen match wordt gevonden ①, of als u op
Improve Registration drukt tijdens de nauwkeurigheidsverificatie ②, dan krijgt u de volgende
opties voor het verbeteren van de registratie.
OPMERKING. De aanbevolen methode voor de huidige situatie wordt in oranje weergegeven.
 

Re-Plan and Re-acquire (Opnieuw plannen en verkrijgen)

Druk op deze optie om de registratienauwkeurigheid te verbeteren door de drie
acquisitiegebieden opnieuw te definiëren (zie pagina 89) en opnieuw een punt in elke regio te
verkrijgen (zie pagina 89).

Acquire More Points (Meer punten verkrijgen)

Druk op deze optie om de registratienauwkeurigheid te verbeteren door nog eens 10 punten te
verkrijgen.

Manual Correction (Handmatige correctie)

Druk op deze optie om de registratienauwkeurigheid te verbeteren door de positie van de gehele
puntenwolk handmatig aan te passen (zie pagina 105).

Registratie verbeteren - Region Matching
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8.6.1 Corrigerende match

Algemene informatie

Het kan noodzakelijk zijn de puntenwolk te herpositioneren wanneer enkele verkregen punten niet
op het bot liggen. Met behulp van Corrective Match kunt u alle verkregen punten als groep
herpositioneren.
Om deze functie te kunnen gebruiken, selecteert u Manually correct the acquired points in het
dialoogvenster Improve Registration / No Match Found en drukt u op Next.

De puntenwolk corrigeren

Afbeelding 51 

Stappen

1. Gebruik de positioneringspijlen om de puntenwolk te bewegen.

2.

Druk op Next.
De software controleert de validiteit van de Region Matching.
OPMERKING. Als de puntenwolkcorrectie ongeldig is, vraagt de software u deze stap te
herhalen.
 

3. Controleer de nieuwe registratie in het scherm Verification of Registration.

HANDMATIGE REGISTRATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 105



Registratie verbeteren - Region Matching

106 Softwarehandleiding Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



9 INSTRUMENTEN
KALIBREREN

9.1 Kalibratie
9.1.1 Overzicht

Voor u begint

Raadpleeg de instrumentenhandleiding alvorens de Brainlab-instrumenten te gebruiken.

Kalibratie

Om ervoor te zorgen dat een instrument door het systeem kan worden genavigeerd, moet de as
en diameter van het instrument worden gekalibreerd en vervolgens worden gecontroleerd door
middel van de matrix voor instrumentkalibratie, Rev. 4.0 (ICM4).
Om te kunnen worden gekalibreerd en gebruikt, heeft het instrument een adapter nodig waaraan
markeerbollen zijn bevestigd.

Wanneer kalibreren

Voor het beste resultaat kalibreert of valideert u de instrumenten onmiddellijk vóór gebruik. Het
dialoogvenster kalibratie opent wanneer het systeem de beide markeerbollen van een instrument
en de ICM4 in het zichtveld van de camera detecteert.
OPMERKING. Dit geldt ook wanneer het tabblad voorgekalibreerde instrumenten is geopend.
 

Beste werkwijze voor kalibratie en navigatie

Zorg dat de markeerbollen van de ICM4 en het instrumentframe direct naar de camera gericht zijn
tijdens de kalibratie en verificatie. Als een instrument, pointer of ICM4 wordt gedraaid ten opzichte
van de camerahoek kan dit de nauwkeurigheid van het weergegeven instrument nadelig
beïnvloeden.
Geometrieën mogen niet gedeeltelijk worden geblokkeerd of gemaskeerd, anders kunnen
onnauwkeurige kalibratie en navigatie plaatsvinden.

Om de kans op fouten als gevolg van een onjuist instrumentgebruik te minimaliseren, moet
de instrumentkalibratie direct vóór gebruik worden uitgevoerd.

Gebruik het grootst mogelijke trackingframe op de instrumentadapter. Dit maximaliseert de
nauwkeurigheid van de kalibratie.

Bevestig het trackingframe zodanig dat de langste arm van het frame in lijn is met de as
van het instrument.
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Kalibreer de pedikeltoegangsnaald alleen wanneer de naald is gemonteerd.

Verifieer tijdens de operatie de nauwkeurigheid van de instrumentkalibratie door met het
instrument de bekende anatomische oriëntatiepunten bij de patiënt aan te raken en te
controleren of deze correct op het scherm worden weergegeven.

Instrumenttypes

Voor kalibratiedoeleinden worden instrumenten ingedeeld als:
• Puntige tip (bv. priemen, sondes)
• Platte punt (bv. boorgeleiders, kokers)
• Schroeven
• Beitels

Flexibele of gebogen instrumenten

Gebogen of flexibele instrumenten niet kalibreren. Het resultaat hiervan zal onnauwkeurig
zijn. Flexibele instrumenten moeten worden gekalibreerd en gebruikt in combinatie met een
boorgeleider en u mag uitsluitend uitgaan van de diepte-informatie.

Alleen stijve instrumenten waarop een instrumentadapter kan worden bevestigd, kunnen
worden gekalibreerd en gebruikt voor navigatie.
OPMERKING. Zie pagina 115 voor meer informatie over het kalibreren van flexibele
instrumenten.
 

Correct gebruik van instrumentadapters

Draai alle instrumentadapterschroeven stevig aan voordat u met de kalibratie begint.

Wijzig de positie van het instrumentadaptertrackingframe niet tijdens de operatie.
Bewegingen van het frame leiden tot onnauwkeurige tracking van het instrument, wat
gevaarlijk kan zijn voor de patiënt.

Als u een instrumentadapter van een gekalibreerd instrument verwijdert voor gebruik op
een ander instrument, moet u een nieuwe kalibratie uitvoeren.

De kalibratie annuleren

U kunt een kalibratieprocedure te allen tijde annuleren door op Cancel te drukken in een
kalibratiedialoogvenster.

Kalibratie
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9.1.2 Gebruiken van de ICM4

Algemene informatie

Gebruik de ICM4 om de instrument-as, de schachtlengte en doorsnede van de punt (of de
breedte van beitels) te kalibreren.
U kunt de ICM4 bovendien gebruiken om voorgekalibreerde instrumenten te valideren en te
controleren.

Functies van de ICM die relevant zijn voor de kalibratie van een wervelkolominstrument

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Afbeelding 52 

Nr. Component

① V-inzetstuk

② Referentievlak 2

③ Referentievlak 3

④ Kalibratie-openingen (voorbeelden)

⑤ Referentievlak 1

⑥ Referentievlak 4 (niet zichtbaar in de afbeelding)

⑦ Draaipunten

V-inzetstuk

Het V-stuk ① kan het beste gebruikt worden voor de kalibratie van instrumenten met lange
schachten en instrumenten die niet goed in een van de aansluitpunten voor kalibratie passen.
Als u het V-stuk gebruikt, moet u het resultaat voor de diameter zorgvuldig controleren. De
waarde wordt berekend op basis van de instrumentschacht.

Gebruik het V-inzetstuk niet om conische instrumenten te kalibreren. Dit leidt tot een
incorrecte weergave van de instrument-as.

Aansluitpunten

De aansluitpunten voor de kalibratie ④ zijn de beste keuze voor het kalibreren van korte
instrumenten waarvan de punten niet tot aan referentievlak 4 ⑥ reiken wanneer het instrument in
het V-stuk is geplaatst.
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Gebruik altijd het aansluitpunt met de kleinst mogelijke diameter waarin het instrument
past. Doet u dit niet, dan kan de kalibratie onnauwkeurig zijn. Gebruik het aansluitpunt van
30 mm alleen als de punt van het instrument niet in een ander aansluitpunt past. Als u dit
niet doet, kan de kalibratie uiterst onnauwkeurig zijn.

Referentievlakken

De ICM4 heeft vier referentievlakken. Deze kunnen worden geïdentificeerd door de ingegraveerde
nummers. Gebruik referentievlak 1 of 2 om te punten van beitels en instrumenten met platte
punten te kalibreren.

Draaipunten

Er zijn twee draaipunten ⑦ op de ICM4, één aan de zijkant en één aan de onderzijde. Gebruik
deze om de punten van puntige instrumenten te kalibreren.

Kalibratie
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9.1.3 Kalibratieworkflow

Overzicht

Hier volgt een overzicht van de stappen voor het kalibreren van een instrument. Meer
gedetailleerde instructies voor de individuele stappen vindt u op de volgende pagina’s.

Workflow

1.
Houd het instrument en de ICM4 in het zichtveld van de camera.
Het dialoogvenster kalibratie opent automatisch wanneer het systeem de reflecterende
markeerbollen van een ICM4 en een instrumentadapter detecteert.

2.
Kalibreer het instrument in het V-inzetstuk, of in een opening van de ICM4.
Hiermee wordt de as gekalibreerd en worden de uitgangswaardes voor kalibratie bepaald
voor zowel de diameter als de tip van de schacht.

3.
Verifieer de nauwkeurigheid van de kalibratieresultaten.
U moet mogelijk extra stappen uitvoeren om de kalibratienauwkeurigheid van de punt en
diameter te verbeteren.

4.

Als de kalibratie van de as en de punt beide goed zijn (kleine afstandsafwijking en een
correcte diameter - zoals weergegeven links onderin het scherm), kunt u de kalibratie ac-
cepteren en doorgaan met de navigatie.
Als de kalibratie van de as onvoldoende is, wordt u door middel van een waarschuwing
aangeraden de initiële kalibratie te herhalen. Als u een lage nauwkeurigheid accepteert,
moet u de procedure voorzichtig voortzetten.
• Als de nauwkeurigheid van de kalibratie van de punt laag is, dient u een extra kalibratie

van de punt uit te voeren (zie pagina 119).
• Als u een verkeerd berekende diameter wilt corrigeren (of de breedte van een beitel wilt

instellen), kunt u handmatig de diameter of beitelbreedte instellen.
OPMERKING. Na elke aanpassing of aanvullende kalibratie moet u de kalibratieresulta-
ten opnieuw verifiëren.
 

Kalibratie van schroeven

Als u een schroef wilt kalibreren, plaatst u deze in de schroevendraaier die u wilt gebruiken om de
positionering te navigeren, en kalibreert u deze samen. Zie pagina 119 voor meer informatie over
het kalibreren van de schroef.

Als een schroevendraaier is gekalibreerd met behulp van een bepaalde schroef en
vervolgens wordt gebruikt met een andere schroef, moet de schroevendraaier opnieuw
worden gekalibreerd.
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9.1.4 Automatische kalibratie

Initiële kalibratie

Verricht de kalibratie met het V-stuk of een aansluitpunt. Het dialoogvenster Instrument
Calibration (Instrumentkalibratie) toont de voortgang van de kalibratie.
Als u problemen ervaart (bijv. met dunne of niet-stijve instrumenten), selecteert u een aansluitpunt
voor handmatige kalibratie (zie pagina 114).

Het V-inzetstuk gebruiken

Afbeelding 53 

Stappen

1.

Plaats de schacht van het instrument in het V-stuk op de bovenzijde van de ICM4. De
punt van het instrument moet referentievlak 4 aanraken (zie pagina 109).
OPMERKING. Als u het V-stuk gebruikt om een instrument te kalibreren en de punt van
het instrument raakt het referentievlak 4 van de ICM4 niet, dan moet u verdere stappen
uitvoeren voor het kalibreren van de punt van het instrument.
 

2.
Draai het instrument ongeveer 45 graden rond de lengteas in het V-stuk.
De software berekent de kalibratie en het traject van het instrument en opent het dialoog-
venster Verify Calibration (zie pagina 117).

Gebruik van een aansluitpunt

Stappen

1.
Plaats de punt van het instrument in het aansluitpunt met de kleinst mogelijke diameter.
OPMERKING. De punt moet de bodem van de opening raken en goed in de opening pas-
sen. Teveel ruimte resulteert in een onnauwkeurige kalibratie.
 

2.
Draai het instrument rond de lengteas.
De software berekent de kalibratie en het traject van het instrument en opent het dialoog-
venster Verify Calibration.

Kalibratie
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Na automatische detectie van de opening verifieert u of de gedetecteerde opening de juiste
is. Als er een verkeerd aansluitpunt is waargenomen, moet u de punt kalibreren of het
kalibratieproces annuleren en herhalen door middel van een handmatige kalibratie.

Volgende stappen

Opties

Wanneer de kalibratienauwkeurigheid laag is, verschijnt het waarschuwingsvenster Instrument
Calibration (zie pagina 116).
Volg de stappen voor lage kalibratienauwkeurigheid.

Wanneer de kalibratie nauwkeurig is, moet deze worden gecontroleerd (zie pagina 117).

Druk op Cancel als u de kalibratie wilt afsluiten of herhalen.
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9.1.5 Handmatige kalibratie

Algemene informatie

Gebruik de handmatige kalibratie voor instrumenten die niet gekalibreerd kunnen worden door
middel van automatische kalibratie.

Handmatige kalibratie uitvoeren

Afbeelding 54 

Stappen

1.
Selecteer de instrumentdiameter door te drukken op de bijbehorende opening in het dia-
loogvenster Instrument Calibration. Selecteer de kleinste diameter waarin het instru-
ment past.

2. Breng de punt van het instrument in de opening in.

3. Houd het instrument volledig stil totdat de kalibratie is voltooid en het dialoogvenster veri-
ficatie opent.

Overige opties

Opties

Om terug te keren naar automatische kalibratie, drukt u op Back.

Om de kalibratie af te sluiten of opnieuw op te starten, drukt u op Cancel.

Kalibratie
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9.1.6 Kalibratie van flexibele instrumenten

Algemene informatie

De stappen hieronder omschrijven de navigatie van flexibele instrumenten, zoals:
• K-draden (bijv. voor het geleiden van gecanuleerde nagels en/of schroeven)
• Boorbitjes

OPMERKING. In de volgende informatie heeft "flexibele instrumenten" betrekking op elk van de
hiervoor genoemde voorbeelden.
 

Flexibele instrumenten kalibreren

Stappen

1. Selecteer een Brainlab-boorgeleider met de juiste geleidekokerdiameter en verifieer dit
voor navigatie.

2. Breng het flexibele instrument in de Brainlab-boorgeleider in.

3.

Kalibreer de lengte van het flexibele instrument met behulp van een aangesloten adapter
voor chirurgisch motorsysteem.
OPMERKING. Selecteer het tabblad Calibrate Others als het dialoogvenster Select PCI
eerst opent.
 

Controleer of de geselecteerde boorgeleider, weergegeven op het scherm, overeenkomt
met de boorgeleider die u daadwerkelijk gebruikt.

Controleer altijd eerst de kalibratienauwkeurigheid alvorens de navigatie te starten (zie
pagina 117).
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9.1.7 Waarschuwing voor een lage kalibratienauwkeurigheid

Algemene informatie

De waarschuwing Geringe nauwkeurigheid kalibratie wordt na automatische kalibratie geopend
als de software tijdens de kalibratie speling waarneemt in de instrument-as. Dit kan het geval zijn
als:
• het gebruikte referentieframe te klein is;
• de instrumentadapter niet goed op het instrument is bevestigd;
• de markeerbollen op de instrumentadapter of de ICM4 vuil, nat of niet goed bevestigd zijn;
• het instrument werd gekalibreerd met behulp van een aansluitpunt met een te grote diameter.

Afbeelding 55 

Opties voor een lage kalibratienauwkeurigheid

Opties

Als u een beitel of een instrument met platte punt gebruikt, of de kalibratienauwkeurigheid wenst
te verbeteren, druk dan op Back om de kalibratie te herhalen.
Volg de volgende adviezen op om het resultaat te verbeteren:
• Gebruik indien mogelijk een groter trackingframe op de instrumentadapter.
• Draai de adapterverbinding met het instrument strakker aan.
• Controleer de markeerbollen op de ICM4 en de adapter. Zorg ervoor dat deze schoon, droog

en stevig aangedraaid zijn op de pinnen.

Als u een schroef of instrument met scherpe punt kalibreert en u wilt verder gaan met de huidige
kalibratie, drukt u op Next.
Hiermee wordt een extra kalibratiestap geactiveerd.

Druk op Cancel als u de kalibratie wilt afsluiten.

Belangrijk

Als er na kalibratie een waarschuwing voor een lage kalibratienauwkeurigheid verschijnt,
moet u de kalibratieresultaten in het controledialoogvenster evalueren.

Kalibratie
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9.1.8 Kalibratie controleren

Algemene informatie

Controleer altijd of de kalibratie nauwkeurig is. Aan de hand van het dialoogvenster Verify
Calibration kunt u de resultaten controleren. Vanuit dit venster kunt u ook:
• de resultaten corrigeren door de doorsnede (instrument met scherpe of platte punt), of de

breedte (beitels) te specificeren;
• de kalibratienauwkeurigheid verbeteren door kalibratie van de punt.

Dialoogvenster Verify Calibration

①
②

③

Afbeelding 56 

Nr. Component

① Toets Tip Selection

② Toets Re-calibrate Tip

③ Gekalibreerde diameter, hoek en afstandsafwijking

Kalibratie verifiëren

Stappen

1.
Met het dialoogvenster Verify Calibration geopend:
• houd u het instrument stil in een opening of in het V-inzetstuk, of
• houd u de tip op een referentievlak of draaipunt.

2. Controleer of de weergegeven diameter correct is en of de hoekafwijking van de as (An-
gle) en afstandsafwijking van de punt (Distance) minimaal zijn.

3. Als de afstandsafwijking klein is en de doorsnede is correct, drukt u op Next.

Overige opties

Opties

Houd het instrument gedurende vijf seconden stil om een screenshot te maken.

Druk op Back om de kalibratie te herhalen.

Om de puntkalibratie van een instrument met scherpe punt te verbeteren, drukt u op Re-calibra-
te Tip en draait u het rond in een van de draaipunten.
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Opties

Om de kalibratie van een doorsnede, grootte of breedte aan te passen, drukt u op Tip Selection
om een ander dialoogvenster te openen waarin u de punt kunt kiezen en de afmetingen kunt
aanpassen.

• Om de kalibratie af te sluiten of te herhalen, drukt u op Cancel.
• Het dialoogvenster sluit vijf seconden nadat de ICM4 uit het zichtveld van de camera is verwij-

derd.

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over het gebruik van de ICM4, zie de instrumentenhandleiding.

Kalibratie
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9.1.9 Aanvullende puntkalibratie

Algemene informatie

Puntkalibratie verbetert de askalibratie, en is daarom bijzonder handig als het instrument:
• aanvankelijk niet correct werd gekalibreerd;
• werd gekalibreerd met behulp van het V-inzetstuk, terwijl de punt van het instrument

referentievlak 4 niet raakte.
OPMERKING. De puntkalibratie is verplicht voor beitels en platte instrumenten.
 

Checklist Kalibratie

• Controleer altijd of de lengte van het gekalibreerde instrument correct is. Is dit niet het geval,
voer dan een puntkalibratie uit.

• Bij kalibratie van de punt van een instrument dient u alleen de aangegeven regio’s op de ICM4
te gebruiken.

• Als het instrument tijdens kalibratie parallel aan de as wordt verplaatst, dan wordt de punt niet
gekalibreerd. Het dialoogvenster Puntkalibratie wordt geopend.

Bij het kalibreren van korte instrumenten die niet tot de bodem van de opening reiken (of
tot referentievlak 4 als u kalibreert met behulp van het V-inzetstuk), moet u een
puntkalibratie uitvoeren.

Kalibreren van punten van instrumenten met punt en schroeven

Afbeelding 57 

Stappen

1. Druk in het dialoogvenster Select Tool Tip op Pointed of Screw, al naar gelang.

2.
Voer de diameter en schroeflengte in en druk op Next.
OPMERKING. Om de diameter van de schacht te meten, kunt het instrument op de liniaal
houden op referentievlak 2 van de ICM4.
 

3.
Draai de instrumentpunt, of schroef in een draaipunt van de ICM4.
Zodra de kalibratie is voltooid, heropent het verificatiedialoogvenster met de nieuwe waar-
den.

4. De kalibratie verifiëren.

5. Druk op Next om verder te gaan.
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De punt van instrumenten met platte punten kalibreren

Afbeelding 58 

Stappen

1. Druk in het dialoogvenster Select Tool Tip op Flat.

2.
Voer de diameter in en druk op Next.
OPMERKING. Om de diameter van de schacht te meten, kunt het instrument op de liniaal
houden op referentievlak 2 van de ICM4.
 

3. Houd de punt van het instrument vlak tegen een referentievlak 1 of 2 totdat het verificatie-
dialoogvenster heropent.

4. Verifieer de nauwkeurigheid van de kalibratie door de punt van het instrument op het vlak
te houden waarin het werd gekalibreerd.

5. Druk op Next om verder te gaan.

De punt van een beitel kalibreren

Afbeelding 59 
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Stappen

1. Druk in het dialoogvenster Select Tool Tip op Chisel.

2.
Voer de diameter en beitelbreedte in en druk op Next.
OPMERKING. Om de diameter van de schacht te meten, kunt het instrument op de liniaal
houden op referentievlak 2 van de ICM4.
 

3. Hou de punt van de beitel vlak tegen referentievlak 1 of 2 totdat het verificatiedialoogven-
ster opnieuw wordt geopend.

4.

Verifieer de nauwkeurigheid van de kalibratie door de punt van de beitel op het vlak te
houden waarin het werd gekalibreerd.
OPMERKING. Houd de beitel ofwel loodrecht op het vlak ofwel onder een hoek van on-
geveer 45 graden met het vlak.
 

5. Druk op Next om verder te gaan.

INSTRUMENTEN KALIBREREN

Softwarehandleiding Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 121



9.2 Voorgekalibreerde instrumenten
9.2.1 Voorgekalibreerde instrumenten gebruiken

Algemene informatie

Spine & Trauma 3D ondersteunt de navigatie van geselecteerde voorgekalibreerde instrumenten
van Brainlab en van derden. De dimensies en assen van de instrumenten zijn opgeslagen in een
database in de software. Dit bespaart tijd tijdens de operatie.
Om te kunnen navigeren moet het instrument zijn uitgerust met een instrumentadapter met 3 of 4
markeerbollen.

Informatie over gebruik, reiniging, desinfectie en sterilisatie van voorgekalibreerde
instrumenten van derden vindt u in de gebruikershandleidingen van de fabrikanten van
deze instrumenten.

Voordat u voorgekalibreerde instrument gaat gebruiken, moet u controleren of het
daadwerkelijke instrument dat u wilt gebruiken in de software wordt weergegeven en
verifieer vervolgens de instrumentnauwkeurigheid met behulp van de ICM4.

Nauwkeurigheid en validatie

De instrumenten moeten vóór elk nieuw gebruik worden gevalideerd. Na validatie mag het
instrument voor de rest van de procedure worden gebruikt of tot het instrument of trackingframe
wordt gewisseld.
Als de instrumentverificatie een verlies van nauwkeurigheid laat zien, moet het instrument
opnieuw worden gevalideerd.

Voorgekalibreerde instrumenten
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9.2.2 Voorgekalibreerde instrumenten openen

Een instrument selecteren

Afbeelding 60 

Stappen

1. Druk op Precalibrated Instrument in de menubalk, of houd het voorgekali-
breerde instrument samen met de ICM4 in het zichtveld van de camera.

2. Selecteer in het tabblad Select PCI de gewenste instrumentfabrikant (bijv. Brainlab).

3. Selecteer de instrumentcategorie (bijv. Drill Guide).

4.
Selecteer het specifieke instrument (bijv. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
OPMERKING. U kunt het instrument identificeren aan de hand van het gegraveerde num-
mer aan de zijkant van het instrument.
 

5. Controleer de voorkalibratie wanneer daarom wordt gevraagd (zie pagina 125).

6. Controleer de validatie (zie pagina 127).

Van instrument wisselen

Om naar een ander voorgekalibreerd instrument over te gaan, herhaalt u dezelfde stappen. Denk
eraan de voorgekalibreerde instrumenten niet te gebruiken zonder deze eerst in de software te
selecteren.
De naam en fabrikant van het geselecteerde voorgekalibreerde instrument worden in het
hoofdscherm weergegeven.
OPMERKING. Het is niet mogelijk twee identieke geometrieën tegelijkertijd te tracken (bijv.
identitieke trackingframes bevestigd op twee verschillende instrumenten). Het is echter mogelijk
om gelijktijdig twee instrumenten te volgen wanneer twee verschillende trackinggeometrieën
worden gebruikt (bijv. gebruik van een frame met 3 of 4 markers).
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Normale PCI-tabbladen

①

Afbeelding 61 
Wanneer er voor deze patiënt een ziekteclassificatie is ingevoerd, worden de gebruikelijke
instrumenten voor die aandoening weergegeven in het tabblad Typical PCIs.

Voorgekalibreerde instrumenten
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9.2.3 Validatie

Algemene informatie

Tijdens het validatieproces wordt gecontroleerd of de nauwkeurigheid van een voorgekalibreerd
instrument nog steeds binnen het benodigde tolerantiebereik valt.
OPMERKING. Voorgekalibreerde instrumenten kunnen enige tijd na het opstarten van de
software worden gevalideerd.
 

Een voorgekalibreerd instrument valideren

Afbeelding 62 

Stappen

1. Wanneer het dialoogvenster Check Instrument opent, volgt u de instructies in het dia-
loogvenster.

2.
• Wanneer uit het dialoogvenster blijkt dat de validatie geslaagd is, moet het instrument

worden gecontroleerd (zie pagina 127), druk dan op Next.
• Om de validatie af te sluiten, drukt u op Cancel.
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Dialoogvenster Troubleshooting

Als de validatie is mislukt, bijv. omdat het instrument verbogen of beschadigd is, druk dan op Help
zodat het volgende dialoogvenster wordt geopend.

Afbeelding 63 

Stap

Voer de controles uit die in de software staan, druk dan op OK om de validatie te herhalen.
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9.2.4 Controle

Voorgekalibreerde instrumenten controleren

U dient de nauwkeurigheid van de validatie van de voorgekalibreerde instrumenten te controleren
alvorens deze te gebruiken, dit om te voorkomen dat beschadigde instrumenten worden gebruikt
die niet nauwkeurig kunnen worden genavigeerd.

Afbeelding 64 

Stappen

1. Houd het instrument bij de ICM4 terwijl u de positie controleert in het dialoogvenster.

2. Indien de instrumentvalidatie nauwkeurig is, drukt u op Next.

Overige opties

Opties

Houd het instrument gedurende vijf seconden stil om een screenshot te maken.

• Om de controle af te sluiten, drukt u op Cancel.
• Het dialoogvenster sluit vijf seconden nadat de ICM4 uit het zichtveld van de camera is verwij-

derd.
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10 PLANNING EN NAVIGATIE
10.1 Overzicht navigatie
10.1.1 Workflow

Algemene informatie

De Spine & Trauma 3D software leidt u door de navigatieschermen voor de planning en plaatsing
van elke schroef, en begint vervolgens opnieuw met het proces.
Als u door de workflow wilt lopen, drukt u op Next nadat u elke stap hebt voltooid of op Back om
terug te gaan naar een vorige stap.

Verifieer dat de schroef correct gepland is voordat u verder gaat met de volgende.

Tumoroperaties

Denk eraan dat het traject u in eerste instantie naar het tumorweefsel leidt. Na behandeling
zullen de weergegeven CT-gegevens mogelijk niet langer de werkelijke positie en grootte
van de behandelde tumor weergeven.
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10.1.2 Instrumenten navigeren

Instrumenten tracken

Om het mogelijk te maken dat het systeem een operatie-instrument navigeert, moeten op het
instrument markeerbollen bevestigd zijn, ofwel rechtstreeks (bijv. met een pointer) of door middel
van een adapterframe. De software toont in real-time een virtuele weergave van het instrument in
de navigatieweergave.
Behalve pointers moeten alle genavigeerde instrumenten vóór gebruik worden gekalibreerd en
geverifieerd. Voorgekalibreerde instrumenten moeten vóór gebruik worden gevalideerd en
geverifieerd. Raadpleeg pagina 107 voor informatie over het kalibreren, valideren en controleren
van instrumenten.

Trocartinzetstuk weergeven

Als een trocartinzetstuk wordt gebruikt met een genavigeerde Brainlab-boorgeleider (1,8 mm en
2,5 mm), of met een instrument van een andere fabrikant, houd er dan rekening mee dat de
trocartpunt (doorgaans 1-3 mm) niet in de navigatiesoftware wordt weergegeven.

Referentieframes gebruiken

Het coördinatensysteem voor navigatie is gebaseerd op de positie van het referentieframe zoals
bepaald tijdens registratie. Alle veranderingen in de positie van het referentieframe ten opzichte
van het bot na registratie verstoort het coördinatensysteem.
Als het referentieframe beweegt of onstabiel wordt na registratie, moet u dit opnieuw stabiliseren
en vervolgens onmiddellijk de nauwkeurigheid van het systeem controleren. Als de
nauwkeurigheid is verslechterd, herhaalt u de registratie voordat u de navigatie uitvoert.

Schroefplanning en -plaatsing mogen alleen worden uitgevoerd op het bot waarop het
referentieframe is bevestigd en is geregistreerd. Omdat het navigatiesysteem niet
compenseert voor relatieve bewegingen tussen de botten, zou dit anders leiden tot
onnauwkeurige schroefplanning en navigatie.

Instrumentnavigatie met SMS-adapter

Afbeelding 65 
Wanneer een instrument wordt genavigeerd met behulp van de adapter voor chirurgisch
motorsysteem in combinatie met een boorgeleider, verschijnt er een zogenaamde "margekegel"
in de software.
De kans op onnauwkeurig boren als gevolg van verbuiging van het flexibele instrument neemt toe
naarmate de diameter van het flexibele instrument afneemt en de diepte toeneemt. Ter
herinnering wordt de waarschuwingskegel groter als er een diameter met een kleinere diameter
wordt gebruikt en als de boordiepte toeneemt.

Als de kegel gevoelige structuren bereikt, moeten aanvullende fluorobeelden worden
verkregen om de huidige werkelijke positie van het instrument te bepalen.

Overzicht navigatie
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10.1.3 Nauwkeurigheid van de navigatie

Voldoende nauwkeurigheid

De kracht die tijdens elke chirurgische stap (bijv. plaatsing van een schroef of implantaat) wordt
toegepast, veroorzaakt enige verwachte anatomische beweging. Houd rekening met deze
anatomische beweging voordat de chirurgie wordt uitgevoerd, om te zorgen voor voldoende
nauwkeurigheid. Methoden om te zorgen voor voldoende nauwkeurigheid zijn onder andere:
• Fluoroscopie: de locatie van het instrument in het röntgenbeeld vergelijken met de weergave in

de software.
• Nauwkeurigheidscontrole met verificatie van oriëntatiepunten (wordt hieronder beschreven).

Als de verwachte anatomische beweging de nauwkeurigheidsvereisten overschrijdt,
bevestig het referentieframe dan opnieuw op een plaats die minder of geen relatieve
anatomische beweging veroorzaakt, voer vervolgens opnieuw een registratie en verificatie
uit. Elke beweging van het referentieframe ten opzichte van de behandelde structuur heeft
een negatief effect op de navigatie en kan leiden tot een onnauwkeurige weergave en
risico’s voor de patiënt.

Wanneer moet de nauwkeurigheid worden gecontroleerd?

Controleer tijdens de navigatieprocedure regelmatig of het vereiste nauwkeurigheidsniveau
behouden blijft. De software vraagt u dit met tussenpozen van 30 minuten te doen via een rood
Accuracy Verification-tabblad.
Als bewegingen van het referentieframe worden waargenomen, wordt u via een melding in de
software gevraagd de nauwkeurigheid te controleren (zie pagina 39).

Controleer de nauwkeurigheid wanneer er kracht is uitgeoefend op het bot, bijv. voor het
openen van de pedikel.

Nauwkeurigheidscontroles uitvoeren

①
Afbeelding 66 

OPMERKING. De afstand tussen twee streepjes is 5 mm ①.
 

OPMERKING. Om de weergaven in positie te vergrendelen, drukt u op het slotpictogram (zie
pagina 23).
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Stappen

1.
Druk op het tabblad Accuracy Verification om de verificatieweergaven te openen.
De software geeft elke weergave ingezoomd weer.

2.
Houd de pointer of de instrumentpunt bij anatomische oriëntatiepunten op het bot en zorg
ervoor dat de positie ervan overeenkomt met die op de patiënt.
Oefen tijdens de verificatie geen kracht uit op de pointer of het instrument.

Navigeren met een lage nauwkeurigheid wordt niet geadviseerd, omdat dit kan resulteren
in letsel bij de patiënt.

Mocht u toch besluiten te navigeren met een lage nauwkeurigheid, doe dit dan met extreme
voorzichtigheid. Verifieer regelmatig de positionele nauwkeurigheid door de punt van de
pointer op bekende anatomische oriëntatiepunten te houden en deze te vergelijken met de
structuur die in de software wordt getoond. Dit is vooral belangrijk in diepere delen van de
wervelkolom.

Lage systeemprestaties

In het geval van lage systeemprestaties wordt een waarschuwing weergegeven.

Afbeelding 67 

Opties voor het verbeteren van de prestaties

Zet de navigatie kort stop en wacht tot de waarschuwing verdwijnt.

Vertraag de bewegingen van het instrument.

Verlaag het aantal zichtbare instrumenten in het zichtveld van de camera.

Gebruik de 3D-instrumentweergave (zie pagina 146).

Gebruik weergaven die minder systeembronnen vergen (bv. 2D- in plaats van 3D-weergaven).

OPMERKING. Als de waarschuwing na deze opties blijft verschijnen, moet u de procedure
voorzichtig voortzetten.
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10.2 Navigatiestappen
10.2.1 Basisnavigatie

Algemene informatie

Na registratie toont de software het basisnavigatiescherm. Hiermee kunt u instrumenten tracken,
maar hiermee worden ze niet naar een geplande schroef geleid.
Met deze stap kunt u naar uw beoogde ingangspunt navigeren.

Schermlay-out

Afbeelding 68 

Opties

Om een pointer of instrument te navigeren, brengt u de pointer of het instrument in het zichtveld
van de camera. Een virtuele, real-time weergave van het instrument verschijnt in de navigatie-
weergaven.

Om verder te gaan naar schroefplanning, druk op Plan.

Om CT-scans in anatomische vlakken te zien, druk op het tabblad Anatomic Planes (zie pagina
142).

Om navigatieweergaven aan te passen, druk op het oogpictogram in het tabblad Over-
view (zie pagina 144).

Om de weergaven in positie te vergrendelen, drukt u op het slotpictogram (zie pagina
23).
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10.2.2 Schroefplanning

Algemene informatie

In de modus schroefplanning kunt u de afmetingen, het traject en insteekplaats van de schroef
definiëren. Deze informatie wordt door de software gebruikt om u te begeleiden bij de navigatie
van instrumenten voor de voorbereiding van de schroefgaten en de plaatsing van de schroef.
• U kunt voor de schroefplanning gebruik maken van een pointer of een ander instrument.
• U kunt pas een intraoperatieve schroefplanning uitvoeren als het bot geregistreerd is.

Plan of plaats geen schroeven in ongeregistreerde weefsels of op beelden met
onvoldoende informatie.

Schermlay-out

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Afbeelding 69 

Nr. Component

① Pointer of instrument.

②
Geplande schroef/schroeven (blauw).
OPMERKING. De geplande schroeven zijn zichtbaar wanneer de toets Show All is geac-
tiveerd.
 

③ Actieve schroef (rood).

④ Indicator Actieve schroef.

⑤ Bedieningselementen lengte en diameter.

⑥
• Toets Store: slaat de positie van de actieve schroef op.
• Toets Show All: toont/verbergt alle geplande schroeven (blauw).

⑦
Toets Replan Last Screw: hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in de laatst opgesla-
gen schroef. De positie is niet langer opgeslagen. Druk nogmaals op Store om de
schroefpositie op te slaan.
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Een schroef plannen

Stappen

1.

Gebruik de bedieningselementen Length en Diameter ⑤ om de afmetingen van de
schroef die u plant te definiëren.
OPMERKING. Diameter-aanpassingen worden uitgevoerd in stappen van 0,5 mm.
Length-aanpassingen worden uitgevoerd in stappen van 1,0 mm.
 

OPMERKING. Als een ziekteclassificatie is ingevoerd, wordt de schroeflengte vooraf ge-
selecteerd.
 

2. Gebruik het genavigeerde instrument ③ om de virtuele schroef ② in te stellen op de ge-
wenste positie en traject.

3.

Druk op Store of gebruik de afstandsbediening met klem om de geplande positie
(d.w.z. de schroefpositie op het scherm) op te slaan.
OPMERKING. Als u een van de reflecterende markeerbollen van het instrument met de
hand afdekt, slaat het de schroefpositie tijdelijk op. Houd het instrument buiten het zicht-
veld van de camera en druk op Store om de geplande positie op te slaan.
 

4. Druk op Next om verder te gaan met de fijnafstelling van de schroef.

OPMERKING. Aanbevolen wordt de eerder geplande schroeven die niet worden genavigeerd, te
wissen.
 

Omgekeerde schroefplanning

①

Afbeelding 70 
Wanneer de lengte van de schroef is ingesteld op een negatieve waarde ①, wordt de schroef
getoond in het instrument (punt van de schroef bij de punt van het instrument).
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10.2.3 Fijnafstelling schroef

Algemene informatie

Met fijnafstelling schroeven kunt u fijne aanpassingen maken op de geplande positie en het traject
van de schroef optimaliseren. Voer altijd een fijnafstelling van de schroef uit om de juistheid van
de eerder geplande schroeven te controleren.
In de afbeelding rechtsboven wordt een simulatie van het geplande schroeftraject getoond.
Hiermee kunt u de volledige route van het traject zien en voorkomen dat er kritische structuren
worden gepenetreerd.

Schermlay-out

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Afbeelding 71 

Nr. Component

① Gele balk: geeft het niveau van de schroef aan in de trajectsimulatie.

②
Geplande schroef/schroeven (blauw).
OPMERKING. De geplande schroeven zijn zichtbaar wanneer de toets Show All is geac-
tiveerd.
 

③ Actieve schroef (rood): de rode cirkel geeft aan welk deel van de schroef door de pijlaan-
passingen wordt beïnvloed (d.w.z. insteek, midden, kop van de schroef).

④ Toets Afspelen/Pauzeren voor schroeftrajectsimulatie.

⑤ Trajectsimulatie met diepte-indicator.

⑥ Indicator Actieve schroef.

⑦ Bedieningselementen lengte en diameter.

⑧
• Toets New Screw: voegt een schroef toe parallel aan de actieve schroef.
• Toets Show All: toont/verbergt alle geplande schroeven (blauw).

⑨ Toets Delete: wist de actieve schroef.
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Een schroef herpositioneren

Stappen

1. Druk in een van de weergaven op het midden van de schroef. Hierdoor wordt het centrum
van de schroef gemarkeerd.

2. Gebruik de pijltoetsen in de weergaven om de schroef naar de gewenste positie te bewe-
gen. U kunt ook in de weergave pannen.

Fijnafstelling van het schroeftraject

Stappen

1. Gebruik de zoomtoetsen om de weergave te vergroten.

2.
Druk in een van de weergaven op de kop of de punt van de schroef.
Hierdoor wordt het corresponderende deel van de schroef gemarkeerd.

3.

Gebruik de pijltoetsen of druk in de weergaven om de positie van de schroef aan te pas-
sen. De schroeflengte verandert met de gemaakte aanpassingen.
Het niet-geselecteerde deel van de schroef blijft in positie, waardoor het totale schroeftra-
ject verandert.

Weergeven van schroeftraject

Stappen

1. Druk op de toets Play ④ om een diavoorstelling te zien van het schroeftraject.

2. Druk op de toets Pause ④ om de traject op enig niveau te pauzeren.

OPMERKING. U kunt ook op de diepte-indicator ⑤ drukken om het traject te tonen terwijl het een
bepaalde diepte bereikt.
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10.3 Schroefplaatsing

Algemene informatie

In de plaatsingsweergaven toont de software de actief geplande schroef in positie en worden de
weergaven Autopilot en Probe’s Eye getoond om het instrumenttraject naar de geplande
schroefpositie te leiden.
OPMERKING. Schroeven die buiten de huidige diepte liggen, worden transparant weergegeven.
 

Denk eraan dat de schroefplaatsing slechts zo nauwkeurig is als de beeldregistratie.

Overzicht schroefplaatsing

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Afbeelding 72 

Nr. Component

① Actieve schroef (rood)

②
Geplande schroef/schroeven (blauw)
OPMERKING. De geplande schroeven zijn zichtbaar wanneer de toets Show All is geac-
tiveerd.
 

③ Pointer of instrument

④ Inline Axial-weergave

⑤ Autopilot-weergave met diepte-indicator

⑥ Probe’s Eye-weergave

⑦ Indicator Actieve schroef

⑧ Bedieningselementen lengte en diameter

⑨ Toets Show All: toont/verbergt alle geplande schroeven (blauw)

⑩ Toets Delete: wist de actieve schroef

⑪ Inline Sagittal-weergave
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Autopilot-weergave

De weergave Autopilot verschijnt wanneer het genavigeerde instrument binnen het zichtveld van
de camera komt. Wanneer er meer dan één schroef is gepland, trackt de Autopilot de schroef die
het dichtst bij het instrument zit.
Als er meerdere instrumenten in het zichtveld van de camera aanwezig zijn, wordt het instrument
met de hoogste prioriteit getrackt door de Autopilot.

①

②

Afbeelding 73 

Nr. Component

① Actieve schroef (weergave uitgelijnd met de as van de actieve schroef).

②
Diepte-indicator.
De schaal toont de huidige diepte van het instrument of de schroef wanneer het beweegt
van de geplande ingangspoort naar het doelpunt.

OPMERKING. Als de schroef te diep wordt ingebracht, dat wil zeggen onder het geplande doel,
dan geeft het systeem een alarm af.
 

Probe’s Eye-weergave

De Probe’s Eye-weergave toont het traject van de schroef op verschillende dieptes in de geladen
gegevens. De 0 mm-weergave is de huidige diepte van de instrumentpunt.

Afbeelding 74 
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Navigeren van een geplande schroef

Stappen

1.

Selecteer het instrument dat u wilt gebruiken.
Wanneer dit niet gekalibreerd is, kalibreer en controleer het (zie pagina 107). Als u een
voorgekalibreerd instrument gebruikt, kunt u worden gevraagd het instrument te valideren
of te verifiëren (zie pagina 122).

2. Controleer of de schroefafmetingen ⑧ op het scherm overeenkomen met de daadwerke-
lijk genavigeerde schroef.

3. Gebruik de feedback van de navigatieweergaven om het instrumenttraject uit te lijnen met
de geplande schroefpositie tijdens het gebruik.

4.
Als u dit hebt gedaan, herhaalt u stappen 1-3 voor alle geplande schroeven.
Druk na het plaatsen van alle schroeven op Next om terug te keren naar het navigatie-
overzicht (zie pagina 133).

Als er twee schroeven dicht bij elkaar zijn gepland, worden de nabijgelegen schroeven
blauw weergegeven, ook als de toets Show All is uitgeschakeld. Controleer of de navigatie
de juiste schroef volgt.

Schroefplaatsing
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10.4 Extra navigatie-opties

Optionele weergavefuncties

De software biedt de volgende optionele functies voor de navigatie en planningsweergaven:
• Weergave Anatomic Planes
• Weergave Fusion Inline
• Geselecteerde instelbare weergaven
• 2D-/3D-instrumentweergave
• Pointermeting
• Offset van een instrumentpunt
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10.4.1 Tabblad Anatomic Planes

Algemene informatie

Met dit tabblad kunt beeldgegevens weergeven op basis van anatomische (bijv. orthogonale)
vlakken. Dit in tegenstelling tot de inlineweergaven van het standaard navigatiescherm.
In het tabblad Anatomic Planes worden alle weergaven uitgelijnd naar het midden van de
primaire dataset.

Bekijken

Afbeelding 75 

Stap

Druk op tabblad Anatomic Planes op het navigatiescherm
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10.4.2 Tabblad Fusion Inline

Algemene informatie

Wanneer u gefuseerde datasets gebruikt, kunt u met het tabblad Fusion Inline de individuele
datasets bekijken en ondertussen beide datasets tegelijkertijd navigeren.
In het tabblad Fusion Inline worden alle weergaven uitgelijnd naar het midden van de primaire
dataset.

Bekijken

Afbeelding 76 

Stap

Druk op tabblad Fusion Inline op het navigatiescherm
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10.4.3 Weergaven aanpassen

Algemene informatie

Met de software kunt u weergaveconfiguraties instellen en opslaan. Verschillende beelden of
reconstructies kunnen worden toegewezen aan elke weergavepartitie in het tabblad Overview en
tijdens schroefplanning. Het huidige weergavetype wordt linksboven op elke weergave
weergegeven.
Alle wijzigingen in de weergaveconfiguratie zullen worden opgeslagen voor volgende sessies.

Weergaven aanpassen

Afbeelding 77 

Stappen

1.
In het tabblad Overview, of tijdens schroefplanning drukt u op het oogpicto-
gram in de weergave die u wilt wijzigen.
Het dialoogvenster View Selection wordt geopend.

2.
Selecteer de gewenste weergave door op het bijbehorende pictogram te drukken.
Het dialoogvenster wordt gesloten en de geselecteerde weergave wordt in het hoofd-
scherm getoond.

3. Herhaal de stappen 1-2 voor elke weergave die u wilt wijzigen.

Beschikbare weergaven

Weergave Beschrijving

Axial/Sagittal/
Coronal

Axiale, sagittale of coronale reconstructie van het bot op basis van de huidige
locatie van de instrumentpunt.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Oblique axiale/sagittale weergave langs de centrale as van het instrument, met
een lijn die een virtuele uitbreiding toont van het traject van het instrument. De-
ze weergave is nuttig voor het plannen van de hoek van het ingangspunt tot
het doel en voor het begeleiden van het instrument langs het ingestelde tra-
jectplan.

Inline Axial SI Aanbevolen voor procedures met laterale benadering, zoals SI-schroeven.
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Weergave Beschrijving

Probe’s Eye

Toont structuren die op verschillende dieptes onder de punt van het instrument
liggen. Vier loodrechte coupereconstructies tonen verschillende diepten van de
punt van het instrument (0-15 mm). Dit is vooral handig voor navigatiegelei-
ding. De locatie van de punt van het instrument wordt aangegeven door middel
van een draadkruis.

3D (AP) 3D dorsale of frontale weergave.

3D (Lateral) 3D laterale weergave.

3D (Free) 3D-reconstructie van dataset, kan onafhankelijk van andere weergaven wor-
den gedraaid.

DRR (AP) Digitale reconstructieröntgenopname in AP-richting.

DRR (Lateral) Digitale reconstructieröntgenopname in laterale richting.

DRR (Free) Digitale reconstructieröntgenopname, kan onafhankelijk van andere weerga-
ven worden gedraaid.

OPMERKING. Inlineweergaven worden alleen weergegeven in de navigatiemodus, wanneer een
instrument zichtbaar is. Als een instrument niet zichtbaar is, wordt de betreffende orthogonale
coupe weergegeven in de panmodus.
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10.4.4 Instrumentweergave wisselen

2D-/3D-instrumentweergave

① ②

Het genavigeerde instrument kan worden weergegeven in 3D ① of 2D ②.

De instrumentweergave wisselen

Stap

• Druk in de menubalk op de toets Instrumentweergave om de instrumentweergave
te wisselen. De toets wordt dan geactiveerd.

• Om terug te schakelen naar de standaardinstrumentweergave, drukt u nogmaals op
de toets Instrumentweergave.
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10.4.5 Pointermeting

Algemene informatie

Als u een pointermeting activeert, toont de software steeds de afstand van een gedefinieerd punt
op het bot tot de huidige positie van de pointerpunt.

Denk eraan dat de pointermeting slechts zo nauwkeurig is als de beeldregistratie.

Afhankelijk van de Windowing-instellingen en coupedikte zullen de meetresultaten de
daadwerkelijke afmetingen van de gemeten botstructuren mogelijk niet nauwkeurig
weergeven.

Pointermeting activeren

Afbeelding 78 

Stappen

1. Druk op de toets Measurement in de menubalk om het dialoogvenster Activa-
te Measurement te openen.

2.

Leg het startpunt van de meetlat vast door de pointer te draaien, of door de afstandsbe-
diening met klem te gebruiken.
Wanneer het punt is verkregen, wordt het dialoogvenster Activate Measurement geslo-
ten en wordt de afstand vanaf het beginpunt tot aan de punt van de pointer geel weerge-
geven op elke weergave.
De toets Measurement wordt geel gemarkeerd.

3. Om pointermeting te deactiveren, drukt u opnieuw op de toets Measurement.

PLANNING EN NAVIGATIE

Softwarehandleiding Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 147



10.4.6 Een punt offset instellen

Algemene informatie

De functie Tip Offset maakt het mogelijk de punt van het genavigeerde instrument virtueel te
verlengen, bijv. om het inbrengen van een schroef of een huidincisie te plannen. Zodra de offset
van een instrumentpunt is geconfigureerd, tonen de navigatieweergaven het instrument met de
virtueel verlengde lengte.
De maximale offset is 200 mm.

Navigeren met een tip offset

Het werkelijke instrument is groen en de werkelijke punt van het instrument wordt aangegeven
met een groen draadkruis. De verlengde punt van het genavigeerde instrument wordt in rood
weergegeven en wordt aangegeven door middel van een rood draadkruis.
OPMERKING. De tip offset wordt automatisch weer op nul gezet wanneer u de registratie begint.
Als u wilt navigeren met behulp van een tip offset, dan moet u dit opnieuw instellen nadat de
registratie is voltooid.
 

Een tip offset instellen

Afbeelding 79 

Stappen

1.

Druk op de toets Offset in de menubalk.
Het dialoogvenster Tip Offset wordt geopend.
OPMERKING. Wanneer een offset geconfigureerd is, is de toets geel gemar-
keerd.
 

2.
Stel de offset in:
• in stappen van 1 mm met behulp van de toetsen + / -;
• In grotere stappen met de liniaal. Een gele markering geeft de huidige instelling aan.

3.
Druk op OK om de offset in te stellen.
De navigatieweergaven tonen nu het instrument met een verlengde punt.
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Een tip-offset verwijderen

Stappen

1. Druk opnieuw op Offset.

2. Druk op de toets Reset (of stel de offset in op 0).

3. Druk op OK.

Nadat u met een tip offset hebt gewerkt, moet deze altijd op nul worden teruggezet om
fouten te voorkomen. Ga voorzichtig te werk als de waarde van de tip offset niet op nul is
ingesteld.

Als een instrument een onnauwkeurig traject heeft, zal de tip offset ook onnauwkeurig zijn.
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