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1 GENERELL INFORMASJON
1.1 Kontaktopplysninger og juridisk informasjon
1.1.1 Kontaktopplysninger

Support

Ta kontakt med Brainlab support hvis du ikke finner informasjonen du trenger i denne
veiledningen, eller hvis du har spørsmål eller det oppstår problemer.

Region Telefon og faks E-post

USA, Canada, og Mellom- og Sør-
Amerika

Tlf.: +1 800 597 5911
Faks: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasil Tlf.: (0800) 892 1217

Storbritannia Tlf.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spania Tlf.: +34 900 649 115

Frankrike og fransk-talende regioner Tlf.: +33 800 676 030

Afrika, Asia, Australia, Europa
Tlf.: +49 89 991568 1044
Faks: +49 89 991568 5811

Japan
Tlf.: +81 3 3769 6900
Faks: +81 3 3769 6901

Forventet levetid

Brainlab tilbyr åtte års service for programvare. I denne tidsperioden tilbys
programvareoppdateringer og support på bruksstedet.

Tilbakemelding

Feil kan forekomme, til tross for nøye gjennomgang av denne håndboken.
Vennligst kontakt oss på igs.manuals@brainlab.com hvis du har forslag til hvordan vi kan gjøre
denne håndboken bedre.

Produsent

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Tyskland
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1.1.2 Juridisk informasjon

Opphavsrett

Denne veiledningen inneholder opphavsrettslig informasjon som er beskyttet av åndsverksloven.
Ingen del av denne veiledningen kan reproduseres eller oversettes uten uttrykkelig skriftlig
tillatelse fra Brainlab.

Brainlab-varemerker

• Curve™ er en varemerket program som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA, og
Brainlab KK i Japan.

• Kick® er et varemerke som tilhører Brainlab AG i Tyskland og/eller USA.

Varemerker som ikke tilhører Brainlab

• Microsoft® og Windows® er registrerte varemerker som tilhører Microsoft Corporation.

Patentinformasjon

Dette produktet kan være omfattet i ett eller flere patenter eller patentsøknader som er under
behandling. Du finner mer informasjon på https://www.brainlab.com/patent/.

Integrert tredjepartsprogramvare

• Denne programvaren er delvis basert på arbeidet utført av Independent JPEG Group.
• Denne programvaren inneholder OpenJPEG-biblioteket. For en fullstendig beskrivelse av

opphavsrettigheter, ansvarsfraskrivelser og lisens, kan du se http://www.openjpeg.org.
• Denne programvaren er delvis basert på Xerces C++ 3.1.1, utviklet av Apache Software

Foundation. For en fullstendig beskrivelse av opphavsrettigheter, ansvarsfraskrivelser og
lisens, kan du se http://xerces.apache.org/.

• Dette produktet inkluderer libtiff 4.0.4beta. For en fullstendig beskrivelse av opphavsrettigheter,
ansvarsfraskrivelser og lisens, kan du se http://www.remotesensing.org/libtiff/.

CE-merke

CE-merket viser at Brainlab-produktet overholder de vesentlige kravene i rådsdi-
rektiv 93/42/EØF ("MDD").
I henhold til prinsippene som er fremsatt i MDD, er Spine & Trauma 3D et pro-
dukt i klasse IIb.

MERK: CE-merkets gyldighet kan kun bekreftes for produkter produsert av Brainlab.
 

Avhendingsinstruksjoner

Bare kast elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med lovforskrifter. For informasjon
om WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) gå til:
www.brainlab.com/en/sustainability

Kontaktopplysninger og juridisk informasjon
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Salg i USA

Amerikansk nasjonal lovgivning forbyr at dette instrumentet selges eller bestilles av andre enn
leger.
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1.2 Symboler
1.2.1 Symboler som brukes i denne veiledningen

Advarsler

Advarsler indikeres av et trekantet varselsymbol. De inneholder viktig
sikkerhetsinformasjon i forbindelse med mulig skade, død eller andre alvorlige
konsekvenser forbundet med feil bruk av utstyret.

Forsiktighetsregler

Forsiktighetsregler indikeres med et rundt forsiktighetssymbol. De inneholder viktig
informasjon om mulige problemer med utstyret. Slike problemer inkluderer funksjonssvikt i
enheten, defekter, skade på enheten eller skade på eiendom.

Merknader

MERK: Merknader står i kursiv og indikerer flere nyttige tips.
 

Symboler
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1.3 Tiltenkt bruk
1.3.1 Bruke systemet

Indikasjoner for bruk

Spine & Trauma 3D er ment som et intraoperativt, bildestyrt lokaliseringssystem som gjør det
mulig å utføre kirurgi med minimale inngrep. Den knytter en frihåndssonde, som spores av et
passivt markørsensorsystem, til et virtuelt databildeområde på en pasients preoperative eller
interoperative bildedata i 2D eller 3D.
Spine & Trauma 3D muliggjør dataassistert navigasjon i medisinske bildedata, som kan tas opp
før eller under operasjonen ved hjelp av et passende system for bildetaking.
Programvaren planlegging av størrelsen på skrueimplantater, og navigering på rigide
beinstrukturer med forhåndskalibrert og ekstra individuelt kalibrert kirurgisk verktøy. Systemet
indikeres for alle medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan være
hensiktsmessig og der en referanse til en fast anatomisk struktur, for eksempel hodeskallen,
bekkenet, et langt bein eller en ryggvirvel kan identifiseres i forhold til bildet som blir tatt (CT, MR,
2D-fluoroskopisk bilde eller 3D-fluoroskopisk bilderekonstruksjon) og/eller en bildedatabasert
modell av anatomien.

Tiltenkt bruker

De tiltenkte programvarebrukerne er kirurger og deres kliniske personale.

Pasientgruppe

Pasientbefolkningen inkluderer alle medisinske tilstander der bruken av stereotaktisk kirurgi kan
være hensiktsmessig og der en referanse til en fast anatomisk struktur, for eksempel hodeskallen,
bekkenet, et langt bein eller en ryggvirvel kan identifiseres i forhold til bildet som blir tatt (CT, 2D-
fluoroskopisk bilde eller 3D-fluoroskopisk bilderekonstruksjon).

Brukssted

Programvaren skal brukes i operasjonsstuer.

Ansvar

Dette systemet gir utelukkende tilleggsassistanse til kirurgen eller brukeren og er på ingen
måte noen erstatning for kirurgens eller brukerens erfaring og/eller ansvar ved bruk.

Forsiktig håndtering av maskinvaren

Systemkomponenter og instrumenteringstilbehør består av presise mekaniske deler.
Håndter dem med forsiktighet.

Bare faglært medisinsk personale skal bruke systemkomponenter og
instrumenteringstilbehør.

Kontroll av riktighet

Før pasienten behandles, må du kontrollere riktigheten av all inndata og utdata i systemet.
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1.4 Kompatibilitet med medisinske enheter
1.4.1 Brainlab medisinske instrumenter

Kompatible medisinske instrumenter fra Brainlab

Spine & Trauma 3D er kompatibel med:
• 3D-fluoro-registreringssett for Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adapter for kirurgisk motorsystem (SMS)
• Flate klebemarkører for Zeego
• Flate klebemarkører iCT
• Beinfiksering "1 stift"
• Beinfiksering "2 stift"
• Engangsfjernkontroll med klips
• Reflekterende markørkuler til engangsbruk
• Drapering for 2D fluororegistreringssett
• DrapeLink registreringssett for C-arm Ziehm Vision RFD
• Boreføring og tilbehør
• Fluoro 3D/2D-registreringssett
• Fluoro-registreringssett, rev. 2
• iCT-skannedrapering
• Instrumentadapterenhet (StarLink)
• Instrumentkalibreringsmatrise, rev. 4.0 (ICM4)
• Flere instrumentadaptere
• Minimalt invasiv referanseenhet, X-Press (Y-geometri)
• Pasientdrapering
• Pedikkeltilgangsnål
• Peker forlenget med spiss tupp
• Radiolucent ryggradsreferanseklemme
• Referanseenheter for ryggradsklemmer
• Ryggradsreferanseenhet for anterior/lateral/skrå fremgangsmåte
• Ryggrads-IGS-instrumenter
• Ryggradreferanse-X-klemme
• Standard kraniell referanseenhet med 4 markørkuler
• Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D (og tilbehørspakke)

Andre Brainlab-instrumenter

Flere instrumenter kan bli tilgjengelige etter utgivelse av denne manualen. Ta kontakt med
Brainlab support hvis du har spørsmål om instrumentets kompatibilitet med Brainlab-programvare.

Bruk kun instrumenter og reservedeler spesifisert av Brainlab med Spine & Trauma 3D-
programvaren. Bruk av uautoriserte instrumenter/reservedeler kan påvirke den medisinske
enhetens sikkerhet negativt og/eller effektivitet og sette pasienten, brukeren og/eller
miljøet i fare.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.2 Brainlab medisinsk programvare

Autorisasjon

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare i systemet. Ikke installer eller
avinstaller programvare.

Kompatibel medisinsk programvare fra Brainlab

Spine & Trauma 3D er kompatibel med:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Annen Brainlab-programvare

Annen kompatibel Brainlab-programvare kan blir tilgjengelig etter utgivelsen av denne
brukerveiledningen.
Hvis du kjører andre programvareversjoner enn de som er spesifisert overfor, bes du ta kontakt
med Brainlab support for svar vedrørende kompatibilitet med Brainlab-enheter.

Bare Brainlab medisinsk programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes
med systemet.
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1.4.3 Medisinske enheter som ikke leveres av Brainlab

Kompatible medisinske enheter som ikke leveres av Brainlab

Medisinsk enhet Modell Produsent

C-armer Forskjellige

Transparente, sterile draperinger til C-arm Som spesifisert i brukerveiledningen for instru-
mentet.

Gjengede K-ledninger (for fiksering av MIRA-
Y 3 mm) 3 eller 4 mm Forskjellige

Elektrisk drill Forskjellige

Forhåndskalibrerte instrumenter fra tredjepar-
ter og instrumenter med forhåndskalibrert ak-
se

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Kontakt Brainlab support for spesifikke kompatib-
le instrumenter.

MERK: Ta kontakt med Brainlab support hvis du ønsker informasjon om de enkelte støttede
modellene og produsentene.
 

Bruk av instrumenter fra andre tredjeparts produsenter, med tilkoblinger som Brainlab ikke
har testet og validert som kompatible, kan påvirke navigasjonspresisjonen og utgjøre en
risiko for pasienten.

Andre enheter som ikke leveres av Brainlab

Bruk av kombinasjoner av medisinske enheter som ikke er autorisert av Brainlab kan
påvirke negativt enhetens sikkerhet og sette pasienten, brukeren og/eller miljøet i fare.

Kompatible skannere og C-armer

Bruk kun kompatible skannere og C-armer. Kontakt Brainlab support for en fullstendig liste over
kompatible enheter.

Brainlab tar ikke ansvar dersom ikke-godkjente skannere og C-armer brukes.

Integrering av tredjepartsinstrument

Programvaren støtter navigeringen av valgte forhåndskalibrerte tredjepartsinstrumenter. Kontakt
Brainlab support hvis du ønsker en fullstendig liste over forhåndskalibrerte instrumenter fra
tredjeparter som støttes av programvaren.

Et forhåndskalibrert instrument kan bare brukes til navigering hvis det er aktivert av en
Brainlab-supportspesialist.

Instruksjoner for bruk og håndtering av tredjeparts forhåndskalibrerte instrumenter finnes i
manualene fra instrumentets produsent.

Kompatibilitet med medisinske enheter
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1.4.4 Programvare som ikke leveres av Brainlab

Autorisasjon

Bare autoriserte Brainlab-ansatte kan installere programvare i Brainlab-systemet. Ikke
installer eller avinstaller programvare.

Kompatibel programvare som ikke leveres av Brainlab

Spine & Trauma 3D er kompatibel med:
• Operativsystemet Microsoft Windows 7
• Operativsystemet Windows 8

MERK: Kontakt Brainlab support for informasjon om kompatible servicepakker.
 

Annen programvare som ikke leveres av Brainlab

Kun programvare spesifisert av Brainlab kan installeres og brukes med Spine & Trauma
3D.
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1.5 Opplæring og dokumentasjon
1.5.1 Opplæring

Brainlab-opplæring

For å sikre trygg og hensiktsmessig bruk, skal alle brukere delta i et opplæringsprogram holdt av
en representant for Brainlab før de bruker systemet.

Support med tilsyn

Før systemet brukes til kirurgiske formål der dataassistert navigering er kritisk, må du utføre
tilstrekkelig mange fullstendige prosedyrer med en Brainlab-representant for å gi veiledning der
det er nødvendig.

Opplæring og dokumentasjon
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1.5.2 Dokumentasjon

Tiltenkt målgruppe

Kirurger og assistentene deres, som har tilgang til et bildetakingssystem i 3D eller 2D (som for
eksempel CT eller C-arm (i 2D- eller 3D-modus)), kombinert med et navigasjonssystem fra
Brainlab.

Lese brukerveiledninger

Disse brukerveiledningene beskriver komplekse medisinske enheter og kirurgisk
navigasjonsprogramvare som må brukes med forsiktighet.
Det er viktig at alle som bruker systemet, instrumentene og programvaren:
• leser brukerveiledningene før utstyret tas i bruk
• har tilgang til brukerveiledningene til enhver tid

MERK: Denne brukerveiledningen kan inneholde informasjon som ikke er relevant for din lisens.
Kontakt Brainlab support hvis du har spørsmål om egenskaper omtalt i denne brukerveiledningen.
 

Tilgjengelige brukerveiledninger

Brukerveiledning Innhold

Brukerveiledninger for pro-
gramvaren

• Oversikt over behandlingsplanlegging og bildeledet navigasjon.
• Beskrivelse av OR-systemoppsett.
• Detaljerte programvareinstruksjoner.

Brukerveiledninger for in-
strumentet Detaljerte instruksjoner om håndtering av instrumentet

Rengjørings, desinfise-
rings- og steriliseringsvei-
ledning

Detaljer om rengjøring, desinfisering og sterilisering av instrumen-
tering

Brukerveiledninger for sy-
stem Omfattende informasjon om systemoppsett

Teknisk brukerveiledning Detaljert teknisk informasjon om systemet, inkludert spesifikasjoner
og krav til overholdelse
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2 OVERSIKT OVER
PROGRAMVARE

2.1 Åpne programvaren

Generell informasjon

Etter at du har slått på systemet, kan Spine & Trauma 3D åpnes via Content Manager.
Se brukerveiledning for Patient Selection/Content Manager-programmet.
MERK: Det er mulig å starte programvaren selv om kamera ikke er tilkoblet.
 

Åpne programvaren

Trinn

1. Slå på systemet med strømbryteren.

2.
Avhengig av konfigurasjonen:
• Velg den forhåndskonfigurerte arbeidsflyten på valgskjermen, eller
• Velg ikonet Spine & Trauma 3D i Content Manager.

3.
Velg eksisterende pasient, eller opprett en pasientprofil.
MERK: Du kan også velge en sykdom. Hvis du gjør dette, vil et utvalg av de mest pas-
sende dataene for denne tilstanden bli tilgjengelig i pasientutvalget.
 

4. Velg relevant data dersom preoperativt data skal brukes.

MERK: Det er også mulig å starte Spine & Trauma 3D uten å velge en pasient. I dette tilfellet
brukes pasientinformasjonen fra skanneren eller C-armen. For mer informasjon om Content
Manager. kan du se tilhørende brukerveiledning for programvaren.
 

OVERSIKT OVER PROGRAMVARE
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2.2 Camera App

Generell informasjon

For at registrering og navigering skal være vellykket, må kameraet ha uforstyrret sikt mot
instrumentene og referanseenheten.
Kameravisningen vises i en boks øverst til høyre i programvaren. Hvis du klikker på denne
boksen, utvides visningen til en fullskjermsvisning av kameraelementet.
Camera App-visningen gir deg tilbakemelding i sanntid om kameraets sikt til instrumentene og
referanseenheten. I tillegg angir bildene i displayet relativ posisjon for instrumentene og
referanseenheten som er synlige for begge kameralinser.
MERK: En melding vises hvis kameraforbindelsen brytes, eller hvis en trådløs kameraforbindelse
ikke har tilstrekkelig kraftig signal. En melding vises også hvis kameraet er i oppvarmingsmodus,
eller hvis det dunkes i kameraet.
 

Camera App-visning

① ②

③

④

⑤

Figur 1 

Nr. Komponent Forklaring

① Sporingskorridor

Viser avstanden til instrumentene og/eller referanseenhetene i
forhold til kameraet.
For optimal synlighet og nøyaktighet skal alle sporingskuler væ-
re på innsiden av den blå korridoren.

② Kamerakontroller Viser posisjoneringsknappene for kameramotorkontroll.

③ Kamerasentrerings-
knapp

Brukes til å sentrere kameraet.
MERK: Det tar opptil 5 sekunder å sentrere kameraet. Et nytt
klikk deaktiverer sentreringsfunksjonen.
 

④ Markørkule Markørkulen fra et instrument og/eller en enhet er merket i rødt
hvis usynlig for kameraet.

⑤ Kameraets synsfelt Viser posisjonen på instrumentene og/eller referanseenhetene i
forhold til kameraet.

Camera App
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Fargekonvensjoner for Camera App

Farge Instrument referert

Gul Referanseenhet

Grønn Aktiv peker, forhåndskalibrert verktøy

Oransje Kalibrerte instrumenter

Blå ICM4, registreringssett

Lysegrønn Skannerreferanse

Magenta Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D

Grå Markørkulegeometrien er synlig for begge kameralinser, men kan ikke identifise-
res

Grå stjerner Markørkulegeometrien er kun synlig for en kameralinse, og kan ikke identifiseres

Fantomgeometrier

Programvaren oppdager instrumenter som bruker forhåndsdefinerte instrumentgeometrier.
En tilfeldig konstellasjon av kjente instrumenter kan i et kort øyeblikk generere en annen,
kjent instrumentgeometri.

OVERSIKT OVER PROGRAMVARE
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2.3 Programvareknapper

Generell informasjon

Menylinjen inneholder knapper for tilgang til registrerings-, navigerings- og
systemjusteringsfunksjoner. Avhengig av gjeldende trinn i arbeidsflyten, kan den også inneholde
knapper for justering av bildevisningene.

Systemknapper

Knapp Navn Funksjon Se

Home
Minimerer programmet og går tilbake til Content
Manager, der du kan eksportere data, slå av sy-
stemet eller starte en ny behandling.

Side 19

System Information Åpner System-menyen for konfigurering av sy-
steminnstillinger. Side 24

Patient Orientation Åpner Select Patient Orientation-dialogboksen. Side 60

Screenshot Lager en skjermdump av gjeldende skjerm. Side 24

Om skjermdumper

Du kan generere skjermdumper når som helst. Disse kan vises fra Content Manager. Du kan
velge å anonymisere skjermdumper i systeminnstillingene (se side 24).

Med mindre skjermdumpene er anonymiserte, vil pasientens navn vises på hver av dem.
Vær oppmerksom på at pasientnavnet vises i filnavnet til skjermdumpen, selv når det er
anonymisert. For å ivareta konfidensialitet, må du sørge for å begrense tilgangen til
skjermdumper til relevant medisinsk personale.

Zoom-knapper

Knapp Funksjon

Zoomer inn

Zoomer ut

Programvareknapper
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Bildeformat-knapper

Figur 2 
Det er mulig å laste inn maksimalt to bildedatasett. Disse datasettene kan ha to ulike formater
(f.eks. CT og MR) eller være to CT-datasett. Flere skjermer har knapper der du kan velge hvilket
datasett som skal vises i 2D-visning.
Valgt datasett er uthevet i gult. De planlagte dataene vises på alle fusjonerte datasett.

Låse synssenter og panorere

Figur 3 
Alternativet Lock View Center vises på skjermbildene for navigering og nøyaktighetsverifisering.
På disse skjermene, vil visningen følge pekeren eller instrumenttuppen og kontinuerlig flyttes når
pekeren eller instrumentet er i bevegelse. Vil du låse visningene på plass må du trykke på
låseikonet.

Figur 4 
Eventuelt kan du stille inn visningssenteret manuelt ved å panorere visningene. Vil du panorere
visningen, må du fjerne pekeren fra kameraets synsfelt, og deretter foreta justeringer ved hjelp av
glidebryterne eller ved å trykke på og fra bildet i visningen. Trykk på Reset Panning for å angre
en panoreringshandling.
Trykk på låseikonet for å låse visningen i ønsket posisjon.
Vil du låse opp visningene, må du trykke på låseikonet igjen.

Flere knapper

Andre knapper beskrives i relevante avsnitt.

OVERSIKT OVER PROGRAMVARE

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 23



2.4 Systeminnstillinger

System Information-knappen

System Information-knappen åpner en dialogboks som viser numre til Brainlab
support og programvareversjonen. Den gir også tilgang til alternativene Screens-
hots og Settings.
Alle innstillingene som vises nedenfor, får du tilgang til via System Information-
knappen.

Anonymisere skjermdumper

Figur 5 
Velg avmerkingsboksen Anonymize Screenshots i fanen Options under Settings for å
ekskludere pasientinformasjon fra skjermdumper.

Systeminnstillinger
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Aktivere fjernkontrollen med klips

Figur 6 
I fanen Options under Settings bruker du avmerkingsboksen for å aktivere/deaktivere Clip-On
Remote Control (Fjernkontroll med klips)-funksjonen (se side 29).

Lydjustering

Alternativer for lyd finnes under Settings i fanen Sound.

Figur 7 

Alternativer

Bruk avmerkingsboksen for å aktivere/deaktivere systemlydutmatingen.

Bruk glidebryteren for å justere systemvolumet.
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Alternativer

Bruk avmerkingsboksen for å aktivere/deaktivere knappelyd.

Velge språk

Figur 8 
I fanen Language under Settings velger du ønsket språk for det grafiske brukergrensesnittet.
MERK: Fanen Language vises kun hvis mer enn ett språk er tilgjengelig på systemet.
 

Alternativer for fluoro

Figur 9 

Systeminnstillinger
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Alternativer

Hvis mer enn én C-arm er konfigurert, kan C-arm velges via C-arm Selection.

Vil du åpne dialogboksen for kalibrering av bildetaking, trykker du på Calibration Images.

Slik velger du en C-arm

Figur 10 

Trinn

1. Trykk på C-arm Selection-knappen under Fluoro.

2. Trykk på C-armen du vil bruke, og trykk deretter på Next.

3. Dialogboksen C-Arm Connection Check vises. Kontroller at det er god forbindelse med
C-armen, og trykk på Next.

4. Hvis du bruker håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D, vises en dialogboks for bilde-
forsterkeren. Denne inneholder instruksjoner om hvordan du setter opp C-armen.

Slik åpner du kalibreringsbildetaking

Trinn

1.
Trykk på Calibration Images-knappen under Fluoro.
Dialogboksen Acquire Calibration Image åpnes.

2. Ta kalibreringsbilder som beskrevet i side 51.
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2.5 Arbeidsflytnavigering

Generell informasjon

Navigeringsområdet på hovedskjermene gjør det mulig å navigere gjennom programvarens
arbeidsflyt.

Skjermlayout

①

②

③

④

⑤

⑥

Figur 11 

Nr. Komponent

① Gjeldende trinn.

② Neste trinn.

③ Back: Gå tilbake til forrige trinn.

④ Plan: Start arbeidsflyten for planlegging av skruen (se side 125).

⑤ Next: Gå videre til neste trinn.

⑥ Register: Åpner dialogboksen New Registration / Scan (se side 30).

Arbeidsflytnavigering
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2.5.1 Fjernkontroll med klips

Generell informasjon

Fjernkontrollen med klips muliggjør aktiv pasientregistrering og programvarekontroll når den er
kombinert med peker forlenget med spiss tupp.
Vil du ha mer informasjon om hvordan du bruker fjernkontroll med klips til pasientregistrering,
se side 80.

Programvarekontroll

Knapper med lynsymbolet ① kan kontrolleres via fjernkontrollen med klips.

②

①

Figur 12 

Alternativer

Trykk og hold nede kontrollknappen ② for å veksle mellom knapper.
Valgt knapp utheves i gult.

Trykk kort på kontrollknappen ② for å "trykke på" den valgte knappen.

MERK: Hvis knappelyd er aktivert (se side 25), høres lydsignaler som indikerer når valgt knapp
endres og når en knapp "trykkes ned".
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2.5.2 Dialogboksen New Registration / Scan

Alternativer for ny registrering/skanning

Dialogboksen New Registration / Scan åpnes etter at du har trykket på Register-knappen på en
av hovedskjermene.

Figur 13 

Alternativer Se

Vil du ta opp nye data for automatisk registrering, trykker du på New Scan. Side 67

For å begynne en avstemming av punktpar som en manuell registrering trykker du
på Paired Point Match. Side 81

For å begynne en regionsavstemming som en manuell registrering trykker du på
Region Match. Side 86

For å begynne en fluoroavstemming som en manuell registrering trykker du på
Fluoro Match. Side 90

Arbeidsflytnavigering
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2.6 Tilgjengelige arbeidsflyter
2.6.1 Arbeidsflyter for automatisk registrering

Automatisk registrering av fluoro 3D

Arbeidsflyt

1. Systemoppsett

2. Klargjør pasienten og fest referanseenheten

3. Monter C-armen og definer isosenter

4. Stans åndedrett

5. Utfør skanning

6. Tillat åndedrett

7. Verifiser nøyaktighet og start navigering

MERK: Vil du ha mer informasjon, se side 70.
 

Automatisk registrering iCT, AIRO, Angio

Automatisk registrering for iCT, AIRO og Angio utføres med Automatisk bilderegistrering. Du
finner instruksjoner om trinnene som kreves i brukerveiledning for programvaren for
automatisk bilderegistrering.
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2.6.2 Arbeidsflyt for manuell registrering

Manuell registrering – alle datatyper

Arbeidsflyt

1. Systemoppsett

2. Velg pasient/datasett og start programvaren

3. Klargjør pasienten og fest referanseenheten

4. Utfør manuell registrering

5. Verifiser nøyaktighet og start navigering

MERK: Vil du ha mer informasjon, se side 75.
 

Tilgjengelige arbeidsflyter
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2.7 Innledende registrering

Generell informasjon

Du kan enten:
• Sende data rett fra skanneren eller C-armen til navigasjonssystemet, eller
• Last inn preoperative data (se side 77).

For best mulig resultat bør bildetaking foretas i henhold til relevant skanneprotokoll.

Registreringsalternativer

Tilgjengelige registreringsmetoder avhenger av hvilken type data du har tatt opp.

Registreringsmetode CT Fluoro 3D

Automatic Registration (Auto-
matisk registrering) iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching (Av-
stemming av punktpar) CT Ziehm, Siemens

Region Matching (Områdeav-
stemming) CT N/A

Fluoro Match (Fluoroavstem-
ming) CT Siemens

MERK: Det er mulig å laste inn maksimalt to datasett. Disse datasettene kan ha to ulike formater
(f.eks. CT og MR) eller være to CT-datasett. MR data kan ikke brukes alene for registrering.
 

Alternativer for bildefusjonering

Bildefusjonering er mulig med CT- og MR-data eller CT- og fluoro 3D-data. Bildefusjonering er
også mulig med uregistrerte CT- og registrerte fluoro 3D-data.
Vil du ha mer informasjon, se side 63.
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2.7.1 Gjenopprette en registrering

Generell informasjon

Ved strømbrudd vil du bli bedt om å starte programvaren på nytt. Du kan enten kjøre omstart av
programvaren med tidligere registreringsinformasjon, eller du kan starte den uten
registreringsinformasjon.

Slik gjenoppretter du en registrering

① ②

Figur 14 

Alternativer

Når du får melding om det, trykker du på Restart ① i Content Manager for å fortsette med den
gjenopprettede registreringen.
Pasientdata lastes inn, og skjermbildet Patient Information ② åpnes. Kontroller at pasientinfor-
masjonen er korrekt.
MERK: Etter gjenoppretting, må du verifisere registreringen (se side 72).
 

Trykk på Cancel ① i Content Manager for å gå tilbake til hovedskjermbildet.

Tidligere registrering forsvinner og kan ikke gjenopprettes.

Innledende registrering
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3 PROSEDYREOPPSETT
3.1 Oppsett av operasjonsstue (OR)

Generell informasjon

Systemoppsettet avhenger av hvilken plattform som brukes. Diagrammene i dette avsnittet viser
eksempler på OR-oppsett med ulike navigasjonssystemer fra Brainlab.
Uansett hvilken som plattform som brukes:
• Systemkomponentene bør ikke begrense OR-teamets bevegelser.
• Kameraet skal til enhver tid ha klar sikt til referanseenhetene og aktive instrumenter i

operasjonsfeltet.
Detaljert informasjon om systemtransport og oppsett finner du i brukerveiledningen for
systemet.

Kompatibilitet med annet OR-utstyr

Hvis du bruker et mobilt system (f.eks. Curve, Curve Ceiling-Mounted eller Kick) i et
toroms-oppsett, må systemet forbli på samme side av skanneren som da skanneren ble
kalibrert.

Navigeringssystemet kan skape interferens som kan påvirke funksjonen til annet utstyr.
Spesielt sporingssystemets infrarøde lys kan skape interferens som kan påvirke IR-basert
OR-utstyr.

Kamerahensyn

Infrarøde artefakter forårsaket av avspeiling kan påvirke den nøyaktigheten til den optiske
navigeringen i systemet. Ikke la reflekterende materialer eller kilder til infrarødt lys komme i
kameraets synsfelt, da dette kan føre til at nøyaktigheten reduseres, spesielt ved
automatisk registrering.

Etablere god visibilitet

Pass på at den nødvendige instrumenteringen er synlig i alle aktuelle kirurgiske posisjoner.

Før operasjonen, må kameraet plasseres slik at begge linsene har klar og uhindret sikt til
markørkulene på sporingsenhetene. Disse må være synlige for kamera til enhver tid under
intraoperativ bildetaking, registrering og navigering, ellers er det ikke mulig å spore dem.

Slik utfører du OR-oppsett

Trinn

1. Flytt systemet til ønsket posisjon.
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Trinn

2. Plasser kamera på operasjonsbordets fot eller hode, omtrent 2 m unna operasjonsfeltet.
Pek kameraet mot beinet som skal opereres.

3. Draper systemet etter behov (f.eks. kamerahåndtaket) (se brukerveiledningen for sy-
stemet).

4. Draper skanneren etter behov (se brukerveiledningen for instrumentet).

5. Juster monitoren til en posisjon som er praktisk og lett tilgjengelig for kirurgen eller assi-
stenten.

6. Koble til systemkomponentene.

OR-oppsett for C-arm – eksempel

Figur 15 

Oppsett av operasjonsstue (OR)
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OR-oppsett for iCT – eksempel

Figur 16 
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3.2 Forberedelser til operasjon

Før du starter

Før prosedyren startes må du passe på at du er kjent med riktig håndtering av de
nødvendige Brainlab-instrumentene og tilbehøret.

Sterilitet

Instrumentene som brukes til å utføre registreringen må være sterile.

Instrumentsynlighet

Kontroller at markørkulene på ICM4 og instrumentenheten alltid vender direkte mot kameraet
under bruk.
Hvis et instrument, en peker eller ICM4 roteres med hensyn til kameravinkelen, kan det påvirke
den viste instrumentnøyaktigheten.

Referanseenheter

For å utføre registrering og navigering, må en referanseenhet festes godt til beinet som skal
opereres.
Se Brukerveiledning for instrument for informasjon om håndtering og festing av
referanseenheter.

Forberedelser til operasjon

38 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Uten å forårsake skade må referanseenheten være godt festet til en stiv struktur i
interesseregionen, helst ryggvirvelen eller beinstrukturen som skal opereres. Hele
anatomien mellom referanseenhetens festepunkt og beinstrukturen som skal opereres må
være stiv. Når du fester enheten, må du vurdere beinets bevegelser nøye under
prosedyren, slik at referanseenheten ikke blir forstyrret.

Ikke flytt referanseenheten i forhold til pasientens anatomi under prosedyren. All bevegelse
kan påvirke hele målekoordinatsystemet, og føre til feil instrumentvisning og skade på
pasienten.

Sørg for at referanseenheten er godt festet og at alle skruene er strammet før registrering
og navigering.

Radiolucent ryggradsklemme

Det anbefales at den radiolucente ryggradsklemmen brukes når du tar intraoperative bilder for
korsryggs- og brystkasseoperasjoner, for å minimere metallartefakter.

Radiolucent ryggradsklemme

Det anbefales at den radiolucente ryggradsklemmen brukes når du tar intraoperative bilder for
korsryggs- og brystkasseoperasjoner, for å minimere metallartefakter.

Bevegelse i referanseenheten

Figur 17 
Hvis bevegelse i referanseenheten oppdages, vises en melding i programvaren. Kontroller
registreringsnøyaktigheten ved å holde pekeren eller instrumenttuppen minst tre anatomiske
landemerker unna, og kontroller posisjonen deres i programvaren. Sørg for at referanseenheten/-
klemmen er godt festet.
MERK: Etter at pekeren oppdages i kameraets synsfelt, vil meldingen om oppdaget bevegelse i
referanseenheten forsvinne.
 

Bevegelser kan oppstå uten av meldingen om bevegelse i referanseenheten aktiveres.
Manglende melding er ingen garanti for nøyaktighet.

Hvis en referanseenhet flyttes (til en annen ryggvirvel eller mens den er festet til samme
ryggvirvel), vil utførte registreringer bli ugyldige, og registreringen må gjentas.
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Markørkuler

For å sikre at alle instrumentene er klart synlige for systemet, og for å muliggjøre nøyaktig
registrering, må du kontrollere reflekteringsevnen til alle markørkuler.
Reflekterende markørkuler må festes godt til relevante kirurgiske instrumenter.
Kontroller at overflatene på alle reflekterende markørkuler er i god stand forut for hvert tilfelle. For
å kunne gi høyeste presisjon må du se til at den reflekterende overflaten ikke rives av.

For å sikre sikt, må du kun bruke rene, tørre markørkuler.

Kontroller at alle markørkulene er fullt synlige for kamera, ellers kan
registreringsresultatene påvirkes negativt.

Ved montering av nye kuler på en adapter, peker eller pasientreferanseenhet må du se til at
markørene er skrudd helt på og er i flukt.

Hvis en referanseenhet ikke registreres av kameraene, må du sjekke at markørkulene er
rene, tørre og uskadde og at referanseenheten ikke er bøyd.

Forberedelser til operasjon
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4 INSTRUMENTERING FOR
AVBILDNING

4.1 Nødvendig instrumentering for C-arm

Generell informasjon

Registrering av fluoroskopiske bilder lar systemet beregne bildets tredimensjonale posisjon i
forhold til den tilhørende referanseenheten, slik at instrumentene kan navigere.
Hvis du ønsker detaljert informasjon om instrumentering for C-armen, kan du se i
brukerveiledningen for instrumentet.

Instrumentering for bildetaking

Fluoroskopiske bilder registreres via:
• et fluoro-registreringssett montert på C-armen ① (rev. 2 vises nedenfor), eller
• Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D med korrigeringsplate montert på C-armen ②

(eller uten korrigeringsplate med C-armer med flatt panel)
• DrapeLink registreringssett for C-arm Ziehm Vision RFD ③

②①

③

Figur 18 

INSTRUMENTERING FOR AVBILDNING
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Informasjon om drapering

• Fluoro-registreringssettet (rev. 2) kan brukes sterilt eller drapert.
• Fluoro 3D/2D-registreringssettet og 3D-fluoro-registreringssettet for Ziehm Vision FD

Vario 3D må draperes med draperingene spesifisert i brukerveiledningen for instrumentet,
eller i kombinasjon med pasientskannedraperingen.

• Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D må være sterilt, og C-armen (med tilkoblet
korrigeringsplate) må draperes.

• DrapeLink registreringssett for C-arm Ziehm Vision RFD må være sterilt, og C-armen må
draperes. Registreringssettet festes på draperte adaptere.

MERK: Hvis du vil ha mer informasjon om kompatible draperinger, kan du se brukerveiledningen
for instrumentet eller ta kontakt med Brainlab support.
 

Nødvendig instrumentering for C-arm
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4.1.1 Registreringssett

Kompatibel instrumentering for C-arm

C-armene kan brukes til registrering sammen med:
• Fluoro-registreringssett (rev. 2)
• Fluoro 3D/2D-registreringssett
• 3D-fluoro-registreringssett for Ziehm Vision FD Vario 3D
• Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D med korrigeringsplate
• DrapeLink registreringssett for C-arm Ziehm Vision RFD

Instrumenteringen ovenfor må festes til C-armen, slik det beskrives i brukerveiledningen for
instrumentet.
C-armer med flatt panel kan brukes til registrering av håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D
(uten korrigeringsplate).

Sikre tilstrekkelig plass

Registreringssett Krav til fester

Fluoro-registreringssett (rev. 2)
• Den nedre kalibreringsplaten kan fjernes etter at kalibre-

ringsbildet er tatt.
• Den øvre ringen må være festet gjennom hele prosedyren.

Fluoro 3D/2D-registreringssett Ringen for 3D-registrering må være festet gjennom hele pro-
sedyren.

3D-fluoro-registreringssett for
Ziehm Vision FD Vario 3D

Fluorostjernen(e) må være festet til grenseflatene med best
retning mot kameraet i skanningens startposisjon.

Fluoro-registreringssettene må ikke på noe som helst tidspunkt komme i kontakt med
pasienten under bruk.

For å unngå pasientskade og/eller skade på instrumenter må du sikre at det er nok plass
mellom Fluoro-registreringssettet, pasienten og referanseenheten(e) før bildeopptak.

Reflekterende markørskiver

Fluoro-registreringssettet (rev. 2) og Fluoro 3D/2D-registreringssettet er utstyrt med
integrerte reflekterende markørskiver. Sørg for at minst fem markørskiver er synlige under
bildeopptak.

Neste trinn

Så snart Fluoro-registreringssettet er festet til C-armen, kan du begynne bildeopptaket.

Pass alltid på at det valgte registreringssettet er godt festet til C-armen og at
markørskivene er satt helt inn før den fluoroskopiske registreringen startes.

INSTRUMENTERING FOR AVBILDNING
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4.1.2 Bruk av håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D til 2D-bildeopptak

Generell informasjon

Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D er et mobilt registreringsverktøy som brukes til å ta
opp registrerbare 2D-bilder. Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D festes ikke til C-armen, og
må posisjoneres og holdes innenfor røntgenstrålen under bildeopptak i 2D.
Når det brukes en C-arm med konvensjonell bildeforsterker, må det festes en korrigeringsplate
på C-armen.
Hvis du ønsker detaljert informasjon om bruk av håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D, kan
du se i brukerveiledningen for instrumentet.

Korrigeringsplater må ikke brukes sammen med C-armer med flatt panel.

Korrekt bruk

①

Figur 19 
Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D-hodet må ligge fullstendig innenfor røntgenstrålen ved
opptak av et fluoroskopisk bilde. Følg stoppene på toppen og sidene av håndholdt
registreringsenhet Fluoro 2D for å posisjonere hodet midt i strålen og holde det stødig.
Trykk håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D forsiktig mot bildeforsterkeren eller stabiliser den
på pasienten eller bordet for best mulig registreringskvalitet.
Alle fire markørkulene må være synlige for kameraet under bildeopptak.
MERK: Bruk steril tape ① til å beskytte draperingen mot skader som følge av at håndholdt
registreringsenhet Fluoro 2D trykkes mot bildeforsterkeren.
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Risteadvarsel for håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D

Figur 20 
Håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D må holdes stille ved opptak av bilder. Hvis håndholdt
registreringsenhet Fluoro 2D ble flyttet under opptak, kan ikke bildet registreres.
Advarselsikonet ovenfor om risting vises.
Gjenta opptaket samtidig som du holder håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D stabil.

Advarsel om mislykket registrering for håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D

Hvis advarselmeldingen Registration Failed vises under bildeopptak, kan tilsvarende bilde ikke
registreres.
Fjern eventuelle objekter (f.eks. av metall) som er i veien, og sjekk og/eller rett opp mulige
årsaker. Etter korrigering må bildeopptaket repareres.
• Registreringsmarkører i håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D kunne ikke oppdages i

bildet, eller bildet kunne ikke registreres for navigasjon:
- Posisjoner håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D rett under bildeforsterkeren.
- Endre posisjonen/retningen på håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D.

• Registreringsmarkørene i korrigeringsplaten kunne ikke oppdages:
- Sørg for at korrigeringsplaten er riktig montert og posisjonert.
- Sørg for at riktig C-arm er valgt i programvaren.

INSTRUMENTERING FOR AVBILDNING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 45



4.2 Bruk av C-armer
4.2.1 Bruk av intraoperativ C-arm

Før du starter

Pasienten bør posisjoneres på operasjonsbordet, og draperes på vanlig måte.

Hvis det ikke er drapert, må instrumenteringen som brukes til å utføre registrering være
steril.

Tilkobling og oppstart

Når du utfører automatisk registrering, kobler du C-armen til navigasjonssystemet og starter opp
C-armen før du begynner med bildeopptak. Hvis du går inn i arbeidsflyt for bildeopptak før du
starter opp C-armen, kan det hende du mottar en feilmelding om manglende tilkobling til C-armen.
Hvis du mottar denne feilmeldingen, starter du opp C-armen og trykker på Proceed i
feilmeldingsdialogboksen.
Samme melding kan dukke opp hvis tilkoblingen til C-armen svikter. Sjekk i så fall
kabelforbindelsen, og trykk på Proceed. Bildeopptak kan deretter gjenopptas.
Før opptak av nye bilder med C-armen, må du sørge for at skjermbildet for bildeopptak vises.
Ellers vil ikke navigasjonsprogrammet oppdage de tatte bildene.

Sikre tilstrekkelig plass

For å hindre at du forårsaker skade på pasienten og/eller instrumentene, må du sørge for at
det er nok plass, slik at registreringssettet ikke kolliderer med pasienten eller
referanseenheten. Du må alltid utføre en kollisjonssjekk før skanning.

Kameraets synlighet

Under prosedyren må kameraet posisjoneres slik at begge linsene til enhver tid har klar sikt til
operasjonsområdet og referanseenheten, i alle relevante OR-posisjoner. Se side 20 for mer
informasjon om kameraets synsfelt.

Referanseenheten og registreringskomponentene som kreves må være synlig for kameraet
under opptak, hvis ikke kan ikke bildet registreres av programvaren.

Sørg for at C-armen, draperingen og/eller registreringsenheten (f.eks., Fluoro-
registreringssettet eller håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D) ikke delvis dekker over
den refererte geometrien, ellers kan det oppstå unøyaktigheter. Du må alltid verifisere
bildenøyaktigheten etter opptak.

Viktige hensyn

Før du aksepterer fluoroskopiske bilder, pass på at de er nøyaktige og vis ryggvirvelen
som ønskes.

Ikke endre bildene på C-armens monitor (f.eks. ved å forstørre, rotere, osv.) før
bildetakingen er bekreftet.

Systemet registrerer automatisk referanseenhetens posisjon og registreringssett når et
nytt fluoroskopisk bilde blir tatt. Likevel må registreringsnøyaktigheten verifiseres ved å

Bruk av C-armer

46 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



holde tuppen av pekeren mot minst tre anatomiske landemerker og verifisere deres
posisjon i programvaren (se side 72).

Når en tredjeparts enhet (f.eks. C-arm) integreres med navigasjonssystemet, må du forsikre
deg om at det har blitt utført en systemtest på det elektromedisinske utstyret i henhold til
IEC 60601-1.
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4.2.2 3D-fluorobilder

Før du starter

Koble fra 2D-registreringsringen ved opptak av 3D-bilder med en bildeforsterker.

Endringer på C-arm

I tilfelle eventuelle endringer (f.eks. maskinvare, programvare og konfigurasjon) på C-
armen, må den ansvarlige sykehusrepresentanten informere Brainlab service umiddelbart,
da disse kan påvirke navigasjonspresisjonen.

Hvis det utføres ny kalibrering (f.eks. på grunn av maskinvareendring eller -oppdatering
eller programvareoppdatering), må du informere Brainlab service.

Sikre bildekvaliteten

Det anbefales å bruke 3D-fluorobilder tatt i modus for høyoppløsning.

Ufullstendige skanner kan føre til unøyaktigheter i navigeringen. Det anbefales kun å
overføre fullstendige skanner.

Det er ikke sikkert at bilder fra C-armer produserer tilstrekkelig bildekvalitet for
skrueplassering eller navigering.

Pasientens retning

Sørg for å velge riktig retning for pasienten og C-armens posisjon i veiviseren for
bildeopptak på C-armkonsollen. Ellers kan det forekomme at pasientens retning ikke vises
riktig på navigasjonsstasjonen.

Ikke beregnet for diagnostisk bruk

3D-C-armer er ikke sertifisert for diagnostisk bruk.
Bildekvaliteten kan variere avhengig av pasientens anatomi, artefakter eller C-armens tekniske
spesifikasjoner. Ettersom dette kan påvirke planlegging og navigasjon, må du bekrefte og
godkjenne at bildekvaliteten egner seg for navigering før bruk.

Artefakter kan oppstå i datasettet som vises. Dette avhenger av bildekvaliteten som mottas
fra C-armen. Artefakter kan oppstå på grunn av C-armens begrensede skanneradius.

Pass på å velge riktig pasient, og å sende de nyeste skanningene fra C-armen til
navigasjonssystemet. Hvis du sender flere skanninger, vil programvaren be deg om å velge
skanningen som er riktig.

Siemens 3D C-arm

Du må ikke bruke spesialtegnet "/" når du angir pasientens navn eller ID på Siemens 3D C-arm.
Ellers vil ikke datasettet være kompatibelt med navigasjonsprogrammet.
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4.2.3 2D-bilder for registrering med fluoroavstemming

Registreringssett

Hvis du bruker fluoro 3D/2D-registreringssettet eller fluoro-registreringssettet, rev. 2 må du
sørge for at 2D-registreringsringen er festet og at minst fem reflekterende markørskiver er synlige
for begge kameralinsene.

Hvis Fluoro 3D/2D-registreringssettet eller fluoro-registreringssettet, rev. 2 brukes til 2D-
opptak (for kalibreringsbilder eller 2D-bilderegistrering), må 2D-navigasjonsringen være
påmontert.

Viktige hensyn

Nivået av bildeforvrengningen kan være høyere ved kantene av det tatte fluoroskopiske
bildet. Verifiser nøyaktigheten på disse områdene hvis de inneholder strukturer av
interesse.

Selv om bildesegmenter som er skjult av wolfram-markørene er rekonstruert, er det
kanskje ikke mulig å gjenopprette mindre gjenstander som ble skjult (f.eks. K-wire eller
skruetupper).

Posisjonering av C-armen

Figur 21 
Strålenes konus må overlappe under bildeopptak, som vist ovenfor.
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Wolfram-markører

Registreringssett har to plater som wolfram-markørene er integrert i.

① ②

Figur 22 
Ved fluororegistrering må programvaren oppdage minst fire av de store wolfram-markørene i
sirkelen ①, pluss den store wolfram-markøren som ligger utenfor sirkelen ②.
Hvis enkelte av markørene er skjult, f.eks. av metallsårhaker, må du kanskje også ta
kalibreringsbilder for å lykkes med registrering av de fluoroskopiske bildene (se side 51).
Sørg for å fjerne unødvendige metallobjekter (f.eks. instrumenter) fra synsfeltet ved røntgen, slik
at bildeopptaket blir riktig.
Referanseenheten må til enhver tid være synlig.
MERK: Små objekter (K-wire, skruetupper) kan vises som deformasjoner i fluorobilder i 2D. Dette
skyldes algoritmen som fjerner wolfram-markører.
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4.2.4 2D-kalibreringsbilder

2D-kalibreringsbilder

• Kalibreringsbilder brukes som et hjelpemiddel for pasientregistrering, hvis et bilde ikke
inneholder tilstrekkelig informasjon.

• Kalibreringsbilder bør ideelt tas før kirurgi påbegynnes.
• Referanseenheten behøver ikke være koblet til under opptak av kalibreringsbildet.
• Sørg for at den nedre kalibreringsplaten i Fluoro-registreringssettet er godt festet før opptak

av kalibreringsbilder.

Kalibrering av bilder er ikke tilgjengelig ved bruk av håndholdt registreringsenhet Fluoro
2D.

Før et kalibreringsbilde blir tatt, må du sørge for at alle unødvendige gjenstander mellom
røntgenkilden og bildeforsterkeren fjernes.

Slik tar du kalibreringsbilder

①

②

Figur 23 

Trinn

1.

Trykk på knappen Calibration Images ① på skjermbildet Image Acquisition.
Dialogboksen Acquire Calibration Image ② åpnes.
MERK: Kalibreringsbilder kan også tas opp via menyen Fluoro (se side 26).
 

2. Ta bildet med C-armen, og trykk på Next for å registrere bildet.

3. Etter at bildet er registrert, trykker du på Next for å bekrefte bildet.

4. Gjenta trinn 1–3 for alle ønskede C-armposisjoner.

Hvis ulike referanseenheter og navigasjonssystemer eller skannere er tilgjengelige, bruk
kun den samme kombinasjonen som ble brukt under kalibrering.

Etter at kalibreringsbildene er tatt, må du ikke endre posisjonen til Fluoro-
registreringssettet på bildeforsterkeren. Hvis Fluoro-registreringssettet for eksempel er
rotert, på skrå eller vertikalt forskjøvet, må kalibreringsbildet tas på nytt.
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Neste trinn

Alternativer

Trykk på Close for å gå tilbake til skjermen Image Acquisition, der du kan ta fluorobilder av
pasienten.

Trykk på Next for å ta et nytt kalibreringsbilde.

Hvis bilderegistreringen ikke er vellykket, trykker du på Back på advarselsdialogboksen for å gå
tilbake til hovedskjermen og ta et nytt kalibreringsbilde.
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4.3 Bruk av CT-skannere

Kalibrering av skanneren

Sykehusteknikere må bekrefte skannenøyaktigheten regelmessig med kalibreringsfantom-iCT-
settet. For mer informasjon, se brukerveiledningen for instrumentet.

Når dekselet på en intraoperativ skanner blir åpnet og mekanisk endret, må
skannerkalibreringens nøyaktighet sjekkes av Brainlab support. Dette må også gjøres etter
hver gang rutinemessig vedlikehold utføres av skannerens produsent.

Enkelte oppdateringer av skannerprogramvaren krever verifisering av registrerings- og
navigasjonspresisjonen. Etter oppdatering av skannerprogramvaren, er det nødvendig å
utføre en verifiseringsskanning og kontrollere registreringsnøyaktigheten.

Hvis skanneren brukes over lengre tid uten tilstrekkelig service, kan systemet feilfungere
eller bli unøyaktig. For å unngå dette bør du ta kontakt med Brainlab support og avtale
inspeksjoner hver sjette måned.

Skannerinnstillinger

For å sikre at CT-skanninger er kompatible med programmet, og for å oppnå nøyaktig navigering,
kan du henvende deg til Brainlab support for mer informasjon om anbefalte skannerinnstillinger.
Du finner også ytterligere informasjon i skanningsprotokollen.

Kollisjonstest

Det må utføres en kollisjonstest før endelig oppsett bestemmes. Hvis det lar seg gjøre, bør du
lagre operasjonsbordets posisjon, slik at du enkelt kan gjenskape oppsettet for en intraoperativ
skann.

Forsikre deg om at hele pasientoppsettet vil passe inn i CT-skanneren, og at det
tilgjengelige skanneområdet er stort nok til å dekke hele området som er av interesse.
Spesielt må referanseenheten for pasienten monteres slik at det er minimal risiko for
kollisjon med CT-skanneren.

Du må alltid utføre en kollisjonstest etter at du har koblet til eller justert maskinvare (som
referanseklemme eller drapering).

Hvis referanseenheten er festet til pasientens bein, må du sørge for at den ikke kolliderer
med skannerens komponenter under skanning. Hvis du bruker steril drapering for skann
må du sjekke at det ikke henger ned, for å unngå at det kolliderer med pasienten eller
referanseenheten. Du må alltid utføre en kollisjonstest.

Pasientens retning

Sørg for å velge riktig pasientretning i skanneprogrammet. Ellers vises ikke
pasientretningen riktig i navigasjonsprogrammet.

Gantryvinkel

CT-skanner som er tatt med en annen gantryvinkel enn null må registreres manuelt. De kan ikke
registreres automatisk.
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Snittykkelse

Snittykkelsen for CT-skanner må ikke overgå 2 mm.

Hvis snittene er for tykke, vises dette med et rødt utropstegn i programmet.

Inkompatibilitet

Før aldri Brainsuite iMRI-referansesystemet (for Siemens 1.5T) inn i kameraets synsfelt når du
bruker automatisk registrering for Spine & Trauma 3D, da dette ikke er kompatibelt med
programvaren.

Bordposjonering

Registreringen blir unøyaktig hvis pasienten eller operasjonsbordet beveges under
autoatisk registrering.

Feilstatus

Hvis CT-skanneren melder om en feil mellom to skanninger etter hverandre, kan
koordinatene i bildedataene være mindre presise, og dette kan påvirke
navigeringspresisjonen. Ikke bruk datasett som ble tatt opp umiddelbart etter en
feiltilstand.

Bruk av CT-skannere

54 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5 VISNINGSMANIPULERING
5.1 Visningsknapper

Generell informasjon

Bildevisninger inneholder ofte knapper som kan brukes til å posisjonere elementene på skjermen.
MERK: De fleste visningsknappene fungerer kontinuerlig så lenge de holdes nede.
 

Manipulere bilder

Knapper Navn Funksjon

Flip Snu bildet 180° rundt senteraksen.

Rotate Roter bildet mot eller med klokken, rundt sin egen akse.

Flytte det aktive elementet

Knapper Navn Funksjon

Up/down Flytt det aktive elementet opp eller ned.

Left (venstre)/
right (høyre) Flytt det aktive elementet til venstre eller høyre.

Curved Vri det aktive elementet mot eller med klokken.

Bla gjennom skannsnittene

Knapper Navn Funksjon

Scroll Bla gjennom skannesnittene.

VISNINGSMANIPULERING
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5.2 Bildebeskjæring

Generell informasjon

Bildebeskjæring er tilgjengelig på de fleste skjermer når du bruker 3D-data.

Ikke beskjær strukturer som er nødvendige for registrering.

Skjermlayout

③

① ②

Figur 24 

Nr. Komponent

① Kontroller for endring av størrelse

② Beskjæringsboks (gul)

③ Undo-knapp

Slik beskjærer du bilder

Trinn

1. Trykk på beskjæringsknappen fra hvilken som helst av hovedskjermene.

2. Posisjoner beskjæringsboksen ved hjelp av pilene i visningen.

3. Juster størrelsen på beskjæringsboksen ved hjelp av glidebryterne.

4. Når beskjæringsboksen er posisjonert slik at den kun inneholder ROI, trykker du på be-
skjæringsknappen igjen for å fullføre beskjæringen.

5. Trykk på Undo for å gå tilbake til det originale datasettet.

MERK: Beskjæringsboksen kan ikke roteres.
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5.3 Beinterskel og vindusoppsett
5.3.1 Beinterskel

Generell informasjon

Benterskel er verdien over den der programvaren bestemmer at en gjenstand i skanningen er
ben, og ikke vev.
Når benterskelen er riktig innstilt, vil ikke vev være synlig, og benoverflaten i bildene vises som
jevn og fast, spesielt i områder der registreringspunktene skal tas opp. Hvis terskelen er for høy
eller for lav, vil det være et avvik i koordinatsystemet mellom faktisk ben og (synlig) navigert ben,
noe som vil føre til uriktig pasientregistrering.

Kvaliteten på valgt benterskel påvirker nøyaktigheten til det matchende resultatet. Sørg for
å stille inn terskelen slik at en jevn benoverflate vises.

Åpne beinterskeljustering

Innstilling av benterskel er et obligatorisk steg i alle manuelle registreringsmetoder. Du
kan også få tilgang til den ved å trykke på vinduoppsettknappen på en av hovedskjer-
mene.

Slik stiller du inn benterskel

②

①

③

Figur 25 

Trinn

1.

Trykk på pilknappene, eller beveg fingeren langs glidebryteren ① for heve eller senke
beinterskelen.
Eventuelt kan du dra fingeren innenfor bildet (venstre eller høyre) for å justere benterske-
len.
MERK: Trykk på Reset ③ for å tilbakestille beinterskelen til det nivået den opprinnelig
hadde i programvaren.
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Trinn

2.
• Bla gjennom snittene ved hjelp av pilene.
• Bruk rotasjonsbryterne ② eller trykk direkte på visningen for å rotere etter behov.
• Sjekk terskelinnstillingene på ved ulike nivåer og vinkler.

3.
Trykk på Next for å fortsette.
MERK: Hvis du utførte en justering av benterskelen via vindusoppsettknappen, må du
trykke på knappen igjen for å gå tilbake til det aktuelle steget.
 

Finjustering av benterskel

Juster terskelen så nøyaktig som mulig ved å sørge for at det er mest ben, og minst mulig
vev, som vises. Manuell registrering kan kun utføres dersom benoverflaten er klart synlig.

Inspiser den beregnede 3D-overflatemodellen. Hvis overflaten ikke er jevnt representert
(f.eks. artefakter utenfor eller hull inne i anatomiske regioner vises), må du justere
benterskelen etter behov.

Beinterskel og vindusoppsett
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5.3.2 Vindusoppsett

Generell informasjon

Med vindusoppsett kan du justere skarpheten og kontrasten på skannede bilder ved å definere
forholdet mellom gråverdien og visningens intensitet.
Riktige vindusoppsettinnstillinger bidrar til å optimere visningen av data.

Ved å endre vindusoppsettinnstillinger på CT-data påvirker du hvorvidt enkelte strukturer
er synlige eller ikke.

Slik stiller du inn vindusoppsett

①

②

Figur 26 

Trinn

1. Trykk på vindusoppsett-knappen.

2. Bruk glidebryterne i visningene til å justere lysstyrke ① og kontrast ②.

3. Trykk på vindusoppsettknappen igjen for å lukke vindusoppsettfunksjonen.
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5.4 Pasientretning og akseinnretting
5.4.1 Pasientens retning

Generell informasjon

Pasientretningen som oppgis i programvaren avgjør retningen til sagittal- og koronalsnittene, og
hvordan aksialsnittene vises. Sørg for at viste verdier er riktige, slik at det kan navigeres korrekt i
bildene.

Du kan få tilgang til dialogboksen ved å trykke på pasientretningsknappen på en av
hovedskjermene.

MERK: Når pasientretningen endres, påvirker det kun hvordan dataene vises i programvaren. Det
endrer ikke selve datasettet.
 

Vær nøye med å velge riktig pasientretning. Ellers vil ikke pasientretningen vises riktig i
navigasjonsprogramvaren.

Slik velger du retning

For intraoperative bilder forhåndsvelges innledende pasientretning basert på merkingen av
DICOM-datasettet.

Figur 27 

Trinn

1. Velg pasientposisjon (Prone, Supine, liggende på Left eller Right side).

2. Velg fra hvilken side kirurgen skal tilnærme seg pasienten (Left Side eller Right Side).

3. Velg pasientens retning på operasjonsbordet i forhold til kirurgens sikt til berøringsskjer-
men (enten Feet/Head eller Head/Feet).

4. Trykk på Next.

Pasientretning og akseinnretting
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5.4.2 Akseinnretting

Generell informasjon

Uriktig akseinnretting kan føre til feil retning under navigering. Hvis pasienten ikke ble plassert
bent i skanneren, eller hvis en skanning ble merket med feil retning, kan du bruke Axis
Alignment for å innrette pasientbildene mer nøyaktig i forhold til aksene som er definert i
programvaren.

Slik korrigerer du akseinnretting

Figur 28 

Trinn

1. Trykk på Axis Alignment-knappen.

2.
På aksekorrigeringsskjermen trykker du på de bøyde pilene i visningene for å rette inn ak-
sen i forhold til de blå stiplede linjene.
MERK: Du kan stille aksene tilbake til forrige innretting ved å trykke på Reset.
 

3. Om nødvendig, kan du velge avmerkingsboksen Anterior - Posterior eller Head - Feet
for å veksle mellom retninger.

4.
Trykk på Axis Alignment-knappen igjen.
MERK: Hvis du ikke slår av Axis Alignment, lagres også akseinnrettingsendringene når
du trykker på Next eller Back.
 

MERK: Registrerings- og navigasjonsnøyaktighet påvirkes ikke av at de anatomiske aksene
justeres etter registrering.
 

VISNINGSMANIPULERING
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5.5 Planlagte objekter

Preoperative planlagte data

Hvis du har planlagt data som er lastet inn i iPlan eller DICOM Viewer, vil en liste over
forhåndsplanlagte objekter vises på skjermbildet Patient Information (f.eks. objekter, fusjonerte
bilder og merkede punkter).
Baner vises på skjermen Screw Planning.
Under Accuracy Verification vises forhåndsplanlagte objekter og merkede punkter.

Forhåndsplanlagte objekter kan vises/skjules under registrering og navigering, ved
hjelp av Object-knappen.

MERK: Vil du ha mer informasjon om bruk av forhåndsplanlagte punkter med registrering av
Paired Point Matching, se side 82.
 

Planlagte objekter
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6 BILDEFUSJONERING
6.1 Image Fusion for Spine

Image Fusion Element

Bildefusjonering utføres med Brainlab Image Fusion. Se brukerveiledning for programvaren,
Image Fusion, for instruksjoner om trinnene som kreves.

Skanninger

Følgende datakombinasjoner støttes for bildefusjonering:
• CT og MR
• CT og fluoro 3D
• CT og CT

MERK: Kombinasjonen av fluoro 3D og MR eller fluoro 3D og fluoro 3D støttes ikke. Videre
støttes ikke andre modaliteter enn CT, MR og fluoro 3D.
 

Skanneområdene til de to ulike datasettene som skal fusjoneres, må inneholde
overlappende regioner dersom skanningene skal brukes til bildefusjonering. Overlappende
regioner må inkludere beinstrukturer (f.eks. nærliggende ryggvirvler).

Bildefusjonering og samregistrering er kun ment for ryggradsprosedyrer.

Bildefusjoneringsnøyaktighet

Avhengig av den installerte versjonen av Image Fusion, er det ikke sikkert at en manuell
fusjon (dvs. at Fusion-knappen i Image Fusion ikke trykkes) vil eksportere ROI-et. I dette
tilfellet viser ikke ryggradsprogrammet noen ROI.

Når bildefusjoneringen åpnes, settes interesseregionen (ROI) til et spektrum som er nyttig i
de fleste tilfeller. Før du påbegynner automatisk fusjonering, må du stille inn optimalt
fusjoneringsområde ved å posisjonere og endre størrelse på ROI-boksen. Fusjonen kan
startes når datasettene er justert og ROI-et er angitt.

Kontroller at ROI-boksen er plassert på samme bein som referanseenheten er festet til.

Kun volumdata som tilhører det primære bildedatasettet inne i fusjonerings-ROI, brukes av
algoritmen for å finne riktig tilpasning til det sekundære bildedatasettet. Dette betyr at den
opprinnelige størrelsen og posisjonen til fusjonens ROI vil påvirke bildefusjonsresultatet.

ROI-boksen bør kun være så stor at den inneholder alle områder der tilpasningen skal
være nøyaktig, slik at ikke-relevante data holdes utenfor.

BILDEFUSJONERING
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Den samme beinstrukturen som brukes til pasientregistrering må brukes til
bildefusjonering. Hvis ikke, kan det andre datasettet forskyves under navigering.

Verifisering

Inspiser og verifiser visuelt resultatene av bildefusjonen. Hvis resultatene av den
automatiske bildefusjonen ikke er tilstrekkelige, kan du forbedre fusjoneringen manuelt
ved å justere bildesettene og ROI-et. Kun korrekt fusjonerte datasett skal godkjennes.

Image Fusion for Spine
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6.2 Samregistrering

Generell informasjon

Samregistrering betyr at man fusjonerer uregistrerte preoperative data til en automatisk
registrering.

Arbeidsflyt

Trinn

1. Start programvaren Spine & Trauma 3D med preoperative data lastet inn.

2. I dialogboksen New Registration / Scan trykker du på New Scan (se side 30).

3. Du blir bedt om å verifisere registreringen.

4.
Datautvalgssiden vises. Velg begge datasett som skal fusjoneres. I dette tilfellet er data-
settene den pre-operative CT-skanningen og nylig tatt opp intraoperativ Fluoro 3D-skan-
ning.

5. Utfør bildefusjonering ved bruk av Image Fusion.

6. Når fusjoneringen er fullført, må du verifisere registreringen på begge datasett (se side
72).

MERK: Eventuelt kan du begynne med å utføre en intraoperativ skanning og deretter laste
preoperative data.
 

Avvik i pasientnavn

Hvis pasientnavnet er forskjellig på de to bildesettene, vil en melding vises der det står at det
intraoperative datasettet vil fusjoneres og få pasientnavnet til det preoperative datasettet.

BILDEFUSJONERING
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7 AUTOMATISK
REGISTRERING

7.1 Oversikt

Før du starter

Før du starter en arbeidsflyt for automatisk registrering, må du ha lest og forstått all relevant
informasjon som starter på side 41.

Arbeidsflytregistreringer

Spine & Trauma 3D gjør det mulig å automatisk registrere Fluoro 3D-data som er tatt opp
intraoperativt (se side 70).
Når et av disse datasettene tas opp intraoperativt ved hjelp av programvaren og en kompatibel C-
arm eller skanner, registreres det automatisk av programvaren.
Automatisk registrering for iCT, AIRO og Angio utføres med Automatisk bilderegistrering i
Brainlab Element-programvaren. Du finner instruksjoner om trinnene som kreves i
brukerveiledning for programvaren for automatisk bilderegistrering.
Du kan også velge å bruke datasett som ble tatt opp preoperativt. Vil du gjøre dette, må du foreta
manuell registrering (se side 75).

Automatisk registrering kan ikke benyttes til registrering av data som er tatt opp
preoperativt. Vil du bruke datasett som er tatt opp preoperativt, må du registrere dette
manuelt (se side 75) eller benytte samregistrering (se side 65).

Registrering ved oppstart

Den raskeste måten å registrere pasienten på, er å ta opp datasettet like etter oppstart.
Programvaren registrerer pasienten automatisk etter at bildet er tatt, slik at du kan begynne å
navigere med en gang du har bekreftet nøyaktigheten.
MERK: Når registreringen er automatisk, må data tas opp intraoperativt.
 

Slik velger du skanneren eller C-armen

Trinn

1. Hvis mer enn én skanner eller C-arm er konfigurert, trykker du på New Scan.

2. Velg C-armen eller skanneren for å starte preoperativ avbildning.

Kompatibilitet

Bruk kun kompatible C-armer og skannere for automatisk registrering med Spine & Trauma 3D.
Kontakt Brainlab support for å få en fullstendig liste over kompatible skannere og C-armer.

AUTOMATISK REGISTRERING
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Bevegelser under registrering

Kontroller at registreringsprosessen er fullført og at registreringen er nøyaktig, før du
beveger pasienten eller operasjonsbordet. Registreringen kan ikke gjenopprettes hvis
noen av disse beveges.

Ikke endre referanseenhetens posisjon etter at registreringsprosedyren er påbegynt.

Endre data

Det er ikke mulig å registrere planlagte pasientdata for navigering automatisk (unntatt ved
samregistrering (se side 65)). Ikke endre bildedata på skanneren på noen måte (f.eks ved å
rotere, snu, endre kontrast, størrelse). Sørg for at den originale DICOM-informasjonen
sendes direkte til navigasjonssystemet slik at det registreres uten forsinkelse, ellers er det
ikke mulig å utføre automatisk registrering.

Fullføre automatisk registrering

Registreringen lagres ikke før du har fullført verifiseringen av registreringens nøyaktighet ved å
trykke på Next (se side 72).

Når automatisk registrering er riktig utført, slettes eventuelle tidligere registreringer.

Optimere skannekvaliteten

For å forhindre unøyaktigheter i skanningen grunnet bevegelser i forbindelse med pusting,
anbefaler Brainlab at pasienten hyperoksygeneres, og at kunstig ventilering deretter
deaktiveres i utåndingsfasen før skanningen utføres. Prosedyren bør ikke vare mer enn to
minutter, og skader derfor ikke pasienten.

Skanninger skal ikke inneholde artefakter. Bildeforvrengning kan føre til dårlig
segmentering og gjøre registreringen mindre nøyaktig. Dette kan unngås ved å fjerne
unødvendig metall eller reflekterende gjenstander (f.eks. sårhaker) fra skanneområdet.

Sikre vellykket dataoverføring

Koble 3D C-armen direkte til navigasjonssystemer via en krysskabel. Hvis 3D C-armen er koblet
via sykehusets nettverk, vil overføringshastigheten være svært avhengig av mengden trafikk for
nettverket. Det anbefales at data kun overføres over sykehusets nettverk hvis du bruker et
takmontert navigasjonssystem.

Før du overfører 3D-skanninger, må du kontrollere at skanningsprosedyren ble
gjennomført riktig. Et ufullstendig datasett kan føre til at navigeringen blir unøyaktig.

Avbrutte skanninger

Hvis en ufullstendig eller avbrutt skanning overføres til navigasjonssystemet, vil en melding vises.
Hvis skanningen inneholder tilstrekkelige data, trykker du på Accept for å fortsette.

Oversikt
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7.1.1 Bruk av eldre skanninger

Datasett mer enn 24 timer gamle

Av sikkerhetsårsaker kan skanninger som er mer enn 24 timer gamle kun brukes hvis de
registreres manuelt (se side 75).

Alternativer

Trykk på Back for å laste et annet datasett.

Trykk på Cancel for å avbryte registreringen.
MERK: Cancel tar deg tilbake til hovedskjermen. Hvis datasettet ikke er registrert, kan det der-
imot ikke brukes til navigering.
 

Trykk på Register for å laste inn dette datasettet og registrere det manuelt.

AUTOMATISK REGISTRERING
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7.2 Automatisk registrering av 3D-fluorodata
7.2.1 Siemens 3D C-arm

Arbeidsflyt

① ②

③ ④

Figur 29 

Trinn

1. Trykk på New Scan i dialogboksen New Registration / Scan (se side 30).

2.
Klargjør C-armen. Følg instruksjonene på skannerkonsollen og i dialogboksen Prepare
C-arm for 3D Scan ①.
Trykk på Next, eller vent 30 sekunder for å fortsette.

3.

Utfør kollisjonssjekk, og flytt deretter C-armen tilbake i lateral stilling. Juster kameraet et-
ter behov ②.
Programvaren kontrollerer at alle nødvendige strukturer oppdages. Sørg for at kameraet
er plassert slik at C-armen og pasientreferanseenheten er sentrert i kameraets synsfelt.

4. Vurder å stanse pasientens åndedrett.

5.

Utfør skanningen ③. Hvis pasientens åndedrett ble stanset, må du la pasienten puste
normalt igjen straks skanningen er ferdig.
MERK: Hvis du må sende skanningen til navigasjonssystemet manuelt, må du alltid sen-
de gjeldende skanning fra 3D C-armkonsollen. Hvis du sender skanningen direkte fra ho-
vedvinduet, sendes kun ett enkelt snitt.
 

6. På skjermbildet Patient Information ④ må du verifisere at bildesettet er tilstrekkelig, og
at dataene er riktige.

7. Angi pasientretningen i dialogboksen Select Patient Orientation (se side 60).

8. Verifiser registreringen (se side 72).

Automatisk registrering av 3D-fluorodata
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7.2.2 Ziehm 3D C-arm

Arbeidsflyt

① ②

③ ④

Figur 30 

Trinn

1. Trykk på New Scan i dialogboksen New Registration / Scan (se side 30).

2.

Klargjør C-armen. Følg instruksjonene på skannerkonsollen og i dialogboksen Prepare
C-arm for Scanning ①.
MERK: Hvis du bruker et en C-arm med flatt panel, må du feste fluorostjernen(e).
 

3.

Utfør kollisjonssjekk, og flytt deretter C-armen tilbake i lateral stilling. Juster kameraet et-
ter behov ②.
Programvaren kontrollerer at alle nødvendige strukturer oppdages. Sørg for at kameraet
er plassert slik at C-armen og pasientreferanseenheten er sentrert i kameraets synsfelt.

4. Vurder å stanse pasientens åndedrett.

5. Utfør skanningen ③ ved å holde venstre fotbryter nede. Hvis pasientens åndedrett ble
stanset, må du la pasienten puste normalt igjen straks skanningen er ferdig.

6. På skjermbildet Patient Information ④ må du verifisere at bildesettet er tilstrekkelig, og
at dataene er riktige.

7. Angi pasientretningen i dialogboksen Select Patient Orientation (se side 60).

8. Verifiser registreringen (se side 72).

AUTOMATISK REGISTRERING
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7.3 Verifisere automatisk registrering

Generell informasjon

Kontroller alltid registreringsnøyaktigheten ved å holde pekeren eller instrumenttuppen
minst tre anatomiske landemerker unna, og kontroller posisjonen deres i programvaren.

Verifiser at registreringen er på riktig nivå i pasient- og datasettet. Nøyaktigheten på
beinstrukturen du skal behandle, må kontrolleres.

Slik verifiserer du registreringsnøyaktigheten

Etter vellykket automatisk registrering, vil du bli bedt om å utføre en visuell nøyaktighetssjekk.

Figur 31 

Trinn

Veifiser nøyaktigheten ved å holde pekeren eller instrumentspissen mot minst følgende lande-
merker:
1. Posterior/anterior:

- På posterior del av processus spinosus. Se til at du verifiserer direkte på beinet, ikke på
supraspinøst ligament.

- Ved flere lokasjoner på den beinete overflaten til lamina.
2. Venstre/høyre:

- På venstre side av processus spinosus ved ca. midtre høyde og etterpå på høyre side.
- På venstre og høyre facettledd (ideelt innenfor leddrommet) hvis tilgjengelig.

3. Kranial/kaudal:
- På kranial side av processus spinosus og etterpå på den kaudale delen.

• For hvert verifiseringspunkt skal du sammenligne posisjonen til pekeren på pasienten med po-
sisjonen som vises på navigasjonssystemet.

• Registreringsnøyaktigheten kan også verifiseres ved å holde pekeren forsiktig mot spissene
på referanseklemmen (alle retninger kan verifiseres: posterior/anterior, venstre/høyre, kranial/
kaudal) eller mot en tann på referanseklemmen, om tilgjengelig.

Vurder nøye om den fastsatte nøyaktigheten er egnet for den pågående prosedyren.
Ikke bruk kraft på pekeren eller instrumentet under verifisering.
MERK: Vil du låse visningene på plass, må du trykke på låseikonet (se side 23).
 

Verifisere automatisk registrering
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Minimalt invasiv verifisering

Hvis du utfører en minimalt invasiv prosedyre som begrenser verifiseringen av minst tre
landemerker, må du utføre følgende nøyaktighetssjekk:

Trinn

1. Sett instrumentet inn i innsnittet, slik at det berører et anatomisk landemerke eller referan-
seenhetsbase.

2.

Ta fluorobilder av instrumentet på beinet:
• Lateral Fluoro-bildet for å verifisere korrekt registrering for kranial/kaudal og posterior/

anterior.
• AP Fluoro-bildet for å verifisere korrekt registrering for venstre/høyre og kranial/kaudal.

3. Verifiser at instrumentposisjonen som vises på skjermen samsvarer med posisjonen på
fluorobildet.

Registreringsnøyaktigheten kan også verifiseres ved å holde pekeren forsiktig mot spissene på
referanseklemmen (alle retninger kan verifiseres: posterior/anterior, venstre/høyre, kranial/kaudal)
eller mot en tann på referanseklemmen, om tilgjengelig.
Vurder nøye om fastslått nøyaktighet egner seg for den pågående prosedyren.

Neste trinn

Alternativer

Hvis nøyaktigheten er tilfredsstillende, trykker du på Next.
MERK: Next-knappen er inaktiv, med mindre pekeren og referanseenheten er synlige.
 

Hvis nøyaktigheten ikke er tilstrekkelig, kan du:
• Utfør manuell registrering (se side 75), eller
• Utfør en ny skanning

Trykk på New Registration for å avbryte registreringen.
Programvaren åpner dialogboksen New Scan / Registration på nytt hvis dette er første navige-
ring.

Vurder nøye om fastslått nøyaktighet egner seg for den pågående prosedyren.

AUTOMATISK REGISTRERING
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8 MANUELL REGISTRERING
8.1 Manuelle registreringsalternativer

Generell informasjon

Fluoro 3D-, CT- eller angio-datasett som er tatt opp preoperativt, må registreres manuelt. Manuell
registrering kan også utføres etter automatisk registrering.
Alle punkter må tas opp fra det skannede området. På samme måte må også alle segmenteringer
genereres i den skannede regionen.
MERK: Det anbefale at man bruker skanninger laget i henhold til den relevante skanneprotokollen
for manuell registrering.
 

Tilgang til manuell registrering

Ved lasting av preoperativ skanning, vil manuell registrering automatisk åpnes etter at
pasientretningen er definert.
Hvis lisensen din tillater mer enn én type registrering, åpnes dialogboksen Select Registration
Method. Trykk på ikonet for metoden du vil bruke.

Lagre registrering

Registreringen lagres ikke før du har fullført verifiseringen av registreringens nøyaktighet ved å
trykke på Next.

Typer manuell registrering

Registreringsmetode Se

Paired Point Matching Side 81

Region Matching Side 86

Fluoro Match Side 90

MERK: Region Matching og Fluoro Match valideres kun for ryggradsoperasjoner.
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Valgfri manuell registrering

Hvis du brukte automatisk registrering med intraoperativ skanning, kan du også velge å registrere
manuelt.

Figur 32 

Trinn

1. Trykk på Register på arbeidsflytpanelet.

2. Velg hvilken registreringsmetode du ønsker å bruke.

Optimere bildeinnstillingene

Før du starter registrering, må du stille inn beinterskel.
Det anbefales også at du optimerer vindusinnstillinger og akseinnretting ved hjelp av følgende
knapper:

Knapper Bildeinnstillingsalternativ Se

Vindusoppsett/Beinterskel Side 57

Akseinnretting Side 61

Manuelle registreringsalternativer
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8.1.1 Laste inn pasientdata

Generell informasjon

Spine & Trauma 3D støtter bruk av skanninger som er tatt opp preoperativt, og disse må
registreres manuelt.

Det er kun mulig å laste datasett fra én pasient. Hvis det lastes data fra en sekundær
pasient, blir du bedt om å slå sammen de to pasientene.

Laste inn to CT-datasett

Hvis du laster inn to CT-datasett, må du velge hvilket datasett du ønsker å registrere i
dialogboksen Select Data Set for Registration.
MERK: Hvis ett datasett inkluderer forhåndsplanlagte data, må du se til at dette datasettet brukes
til registrering.
 

Figur 33 
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Slik laster du inn preoperative data

Hvis preoperative pasientdata ikke ble valgt fra Content Manager, eller hvis du ønsker å laste inn
et annet eller et ekstra datasett, kan du gjøre dette i dialogboksen for datautvelgelse ved å trykke
på Load Data.

Figur 34 

Størrelsesbegrensning

Datasett bør ikke overgå 750 snitt, og skanneområdet bør ikke være lenger enn 30 cm. Et
lengre skanneområde kan påvirke gjengivelsen av 3D-beinmodellen negativt.

Eldre preoperative skanninger

På eldre skanninger kan pasientens anatomi være forskjellig (f.eks. tidligere operasjoner
fjernet beinstrukturer, svulster har vokst). Hvis det finnes slike forskjeller mellom
preoperative diagnostiske bilder og faktisk pasientanatomi, kan registreringsnøyaktigheten
påvirkes negativt.

Manuelle registreringsalternativer
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8.1.2 Bruke pekeren

Generell informasjon

Pekeren brukes til å avstemme en virtuell posisjon og 3D-representasjon på pasientens bein i
programvaren med den faktiske posisjonen til pasientens anatomi.
Dette gjør det mulig for programvaren å gi navigasjonsinformasjon under operasjonen.
Når et punkt er tatt opp, betyr det at programvaren har lagret pekerspissens posisjon i forhold til
posisjonen til beinet ifølge referanseenheten.
På denne måten kan programvaren:
• Finne plasseringen til beinstrukturen i forhold til referanseenheten.
• Plasserer landemerket som er tatt opp, på korrekt posisjon i forhold til 3D-beinmodellen.

Håndtering av pekeren

Bruk kun peker forlenget med spiss tupp for å hente punkter med Spine & Trauma 3D.

Før operasjonen bør du bruke testmåleren for steriliseringsbrettet for å kontrollere at
pekeren ikke er bøyd. En bøyd peker, eller en peker med brukket tupp, kan føre til store
unøyaktigheter under pasientregistrering og må derfor ikke brukes.

Pekeren må håndteres med ekstrem varsomhet.

Klargjør overflaten av beinet før punktene tas opp. Ta opp punkter direkte fra
beinoverflaten, ikke fra vevet, da dette kan føre til unøyaktig registrering.

Hvis pekerspissen flyttes bort fra beinet under opptak av punkter, kan punkter også tas
opp "i luften", noe som gir mindre nøyaktig registrering. Under opptak av punkter må du
sørge for at pekerspissen alltid er direkte på beinet i det skannede området.

Vanlig pekerregistrering

I standard pekerregistrering dreier du en kalibrert peker forlenget med spiss tupp for å ta opp
(registrere) bestemte landemerker på pasientens bein.

Figur 35 

Trinn

Hold pekerspissen mot det angitte landemerket og drei pekeren litt rundt tuppen.
• Hvis spissen flytter seg under dreiingen, vil ikke punktet tas opp.
• Når et punkt er tatt opp, indikerer programvaren neste punkt som skal tas opp, eller åpner ne-

ste trinn.
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Registrering ved hjelp av fjernkontroll med klips

Fjernkontrollen med klips muliggjør aktiv pasientregistrering og programvarekontroll når den er
kombinert med peker forlenget med spiss tupp. Vil du ha mer informasjon om programvarens
kontrollfunksjoner, se side 29.

①

Figur 36 

Trinn

1. Hold pekerspissen til det angitte landemerket.

2.

Trykk på kontrollknappen ①.
• Hvis spissen flytter seg når du trykker på knappen, vil ikke punktet tas opp.
• Når et punkt er tatt opp, indikerer programvaren neste punkt som skal tas opp, eller åp-

ner neste trinn.

Manuelle registreringsalternativer
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8.2 Avstemming av punktpar

Generell informasjon

Avstemming av punktpar kan brukes til å registrere eller omregistrere pasientdatasett.
I Paired Point Matching definerer du registreringspunkt på bildet av beinet, og henter dem
deretter på det faktiske beinet ved hjelp av pekeren. Slik korreleres bildedataene med 3D-
modellen av beinet.

Slik oppnår du best mulig nøyaktighet

Alle punkter må tas opp fra samme beinstruktur. Sørg for at punktene som tas opp, er på
samme nivå på skjermen og på pasienten.

Ta opp punkter på mer enn ett plan, på ulike dybder og over et så stort beinareale som
mulig.

Ta opp bare punkter på beinet som referanseenheten er festet til.

De definerte landemerkene skal dekke et størst mulig område av beinet.

Registrer beinet hvor du vil plassere skruene.

Arbeidsflyt for avstemming av punktpar

Trinn

1. Åpne Paired Point Matching.

2. Definer ryggvirvelnivået til forhåndsplanlagte punkter (hvis nødvendig).

3. Planlegg punkter på beinmodellen.

4. Ta opp punkter på beinet.

5. Verifiser registreringen.
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8.2.1 Forhåndsplanlagte punkter

Generell informasjon

Det er mulig å bruke punkter som ble forhåndsplanlagt i iPlan med Paired Point Matching.
Hvis innlastede datasett inneholder forhåndsplanlagte punkter, vil du bli bedt om å definere
ryggvirvelnivå.

Slik definerer du nivå på forhåndsplanlagte punkter

①

②

Figur 37 

Trinn

1.

Bruk knappene +/- ① til å velge nivå:
• "+" flytter utvalget i kaudal retning
• "-" flytter utvalget i kranial retning

MERK: Etiketten ② består av ryggradens anatomiske del (SAC: korsbein, L: korsrygg, T:
bryst, C: cervikal) og nummeret på den valgte virvelen (korsbein: ingen, korsrygg: 1–6,
bryst: 1–12, cervikal: 1–7).
 

2. Trykk på Next.

MERK: Hvis forhåndsplanlagte punkter ikke er tilgjengelig på riktig nivå, må du trykke på Skip for
å fortsette uten valgte elementer.
 

Verifiser at forhåndsplanlagte punkter vises på riktig ryggvirvelnivå. Forhåndsplanlagte
punkter på feil nivå kan føre til unøyaktig registrering.
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8.2.2 Registrering av punktpar

Generell informasjon

Med Paired Point Matching kan du:
• planlegge opptil 10 punkter
• planlegge eller ta opp punkter i hvilken rekkefølge som helst
• planlegge på nytt punkter som allerede har blitt tatt opp
• se beinet som 2D-snitt eller 3D-modell
• bruke lås-til-bein-funksjonen for å unngå å planlegge punkter utenfor beinet

Skjermlayout

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Figur 38 

Nr. Knapp/Element Funksjon

① Delete Sletter aktivt punkt.

② Replan Tilbakestiller et tatt punkt til "ikke tatt opp"-status, slik at det kan plan-
legges på nytt.

③ New Legger et nytt punkt til planen.

④ Aktivt punkt Punktet som for øyeblikket planlegges, markert med gul sirkel.

⑤ Lås-til-bein-knapp
"Låser" det aktive punktet til nærmeste punkt på beinet (hvis den ble
planlagt utenfor beinet).
MERK: Kun aktivt i 2D-visningsmodus.
 

⑥ 2D/3D-knapp Veksler mellom å vise beinbildet mellom 2D-snitt og 3D-modell.

⑦ Indikatorer Her kan du velge de punktene du vil planlegge.

Om punkter

Alle punkter må tas opp fra samme beinstruktur.
Hvert punkt er nummerert og har en tilsvarende nummerert indikatorknapp ⑦. Du kan ta opp
opptil ti punkter. Så snart du har tatt opp punktet, aktiverer programvaren neste. Programvaren
krever en minimumsavstand på 2 mm mellom punkter for Paired Point Matching.
Følgende fargekode gjelder:
• Rød: ikke tatt opp
• Grønn: tatt opp
• Uthevet gul: aktivt punkt

MANUELL REGISTRERING

Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 83



Slik registrerer du med punktpar

Trinn

1. Aktiver punktet du ønsker å planlegge, ved å trykke på punktets indikator ⑦. Det aktive
punktet fremheves med en gul sirkel.

2.

Trykk på bildet der du vil plassere det aktive punktet, eller bruk posisjoneringspilknappene
for å flytte det.
MERK: For bedre planlegging bruker du zoom-knappene til å forstørre visningene ved si-
den av Overview.
 

3.
Du kan enten ta opp punktet eller trykke på indikatoren for å planlegge et annet punkt.
MERK: Punkter som er for nær hverandre, godtas ikke av programvaren.
 

4. Gjenta trinn 1–3 til minst fire punkter er planlagt og tatt opp.

5.

Når du har tatt opp minst fire punkter, bør du verifisere nøyaktigheten (side 98).
• Hvis nøyaktigheten er akseptabel, trykker du på Next for å fortsette.
• Hvis nøyaktigheten ikke er tilstrekkelig, kan du legge til flere punkter eller planlegge på

nytt punkter du allerede har tatt opp.
MERK: Hvis nesten alle tatte punkter ligger på ett plan, vil ikke Next-knappen aktiveres.
Planlegg og ta opp flere punkter for å fortsette.
 

Slik legger du til punkter

Trinn

Trykk på New ③.
Etter at du har tatt opp minst fire punkter, vil programvaren oppgi en nøyaktighetsverdi, og den-
ne oppdateres hver gang et nytt punkt tas opp.

MERK: Hvis du har planlagt et punkt, men ikke har tatt det opp, tar ikke programvaren hensyn til
dette når den beregner nøyaktighet.
 

Slik planlegger du punkter på nytt

Alternativer

Vil du planlegge et punkt som er ikke tatt opp, må du trykke på indikatorknappen for å aktivere
det.

Vil du planlegge et punkt som er tatt opp, må du trykke på indikatorknappen for å aktivere det og
trykke på Replan ②. Du må ta det opp på nytt for å få det inkludert i registreringen.

Slik sletter du punkter

Trinn

Velg punktindikatoren og trykk på Delete ①.
Du kan slette både tatte og ikke-tatte punkter. Når du sletter et punkt, vil punkter med høyere
numre tildeles nye, lavere numre. Programvaren støtter ikke punktserier der punktene ikke er
nummerert i rekkefølge (f.eks. 1, 2, 4, 7).
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2D-visningsmodus og lås-til-bein

①
②

Figur 39 

Alternativer

Hvis du heller vil planlegge punkter på 2D-skannesnittbilder, i stedet for på 3D-beinmodellbilder,
må du trykke på knappen for veksling mellom 2D og 3D ②.
Knappen for lås-til-bein ① aktiveres når du bytter til 2D. Når du trykker på denne knappen, låses
det aktive punktet til nærmeste punkt på beinet. På denne måten unngår du at punkter som
planlegges er utenfor beinet.

For å deaktivere lås-til-bein må du trykke på knappen igjen.
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8.3 Områdeavstemming

Generell informasjon

Ved registrering av Region Matching definerer du hvilket bein du opererer. Programvaren vil da
veilede deg slik at du kan ta opp punkter på pasientens ryggvirvel; først i bestemte områder, og
deretter der det er best å ta dem opp på beinet.
Programvaren avstemmer disse punktene med CT-bildene som er tatt preoperativt for å etablere
et koordinatsystem for navigering.

Alle punkter for Region Matching må hentes på samme beinstruktur.

Sørg for at de områdene som er planlagt og punktene som er tatt opp er på samme nivå på
skjermen og på pasienten.

Du må kun fortsette med registrering av Region Matching hvis den tilsvarende
beinoverflaten kan identifiseres tydelig i skanningen.

Klargjøring av operasjonsstedet

Klargjør operasjonsstedet så punkter kan tas opp direkte på beinets overflate. Punkter som
ikke kan tas opp direkte på beinet, kan resultere i unøyaktig registrering.

Region Matching er kun ment for ryggradsoperasjoner.

Arbeidsflyt for regionsavstemming

Trinn

1. Åpne Region Matching.

2. Juster beinterskelen.

3. Definer ryggvirvelnivået (tre punkter).

4. Ta opp punkter i definerte regioner.

5. Ta opp flere punkter på beinet.

6. Verifiser registreringen.
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86 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



8.3.1 Nivådefinering og opptak av punkter

Generell informasjon

Etter åpning av registrering av Region Matching, må du definere beinterskel (se side 57). Etter at
du har angitt beinterskel, vil du bli bedt om å definere relevant ryggvirvelnivå ved å identifisere tre
områder og deretter ta opp 20 punkter i disse områdene.

Definer områdene så nøyaktig som mulig på bildet. Jo nærmere avstemming, jo mer
nøyaktig er registreringen.

Slik definerer du nivået

①

④

②

③

Figur 40 

Trinn

1.

Trykk i visningene for å planlegge tre områder på den aktuelle ryggvirvelen:
• Midten / processus spinosus ①.
• Høyre lamina ②.
• Venstre lamina ③.

2. Verifiser i Overview ④ oppe til venstre at riktig ryggvirvel ble definert.

3. Trykk på Next.

Verifiser at vist nivå er korrekt.

Slik tar du opp punkter

Programvaren veileder deg gjennom opptak av 20 punkter på ryggvirvelen. Den resulterende
punktskyen kan omplasseres om nødvendig (se side 102).

Ta opp punkter på mer enn ett plan, på ulike dybder og over et så stort beinareale som
mulig. Om nødvendig kan flere punkter tas opp etter det første avstemmingsresultatet (se
side 102).
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Under registrering vil pekeren vises i programvaren. Denne visualiseringen er kun ment for
grov orientering, og gjenspeiler ikke nødvendigvis nøyaktig, faktisk posisjon.

① ②

Figur 41 

Trinn

1.
Bruk pekeren eller fjernkontroll med klips for å ta opp ett punkt i hvert av de tre område-
ne ① du definerte under nivådefinering (se side 87).
De definerte områdene er fremhevet i gult, rødt eller grønt.

2.

Ta opp ytterligere 17 punkter ved ulike posisjoner på ryggvirvelen som er definert av de
tre områdene ②. Sørg for at du tar opp punktene fra ulike dybder.
MERK: Punkter som er for nær hverandre, godtas ikke av programvaren.
 

3.
Når du har tatt opp nok punkter på beinet, åpnes verifiseringsskjermen (se side 98).
Verifiser registreringens nøyaktighet.

MERK: Når du trykker på Remove last point, slettes punktet som ble tatt opp sist.
 

Sørg for at du tar opp punkter på samme ryggvirvel som den du definerte i
nivådefinisjonen.

Områdeavstemming

88 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Bytting venstre-høyre oppdaget

Hvis venstre og høyre lamina ble utilsiktet byttet om under nivådefinering (se side 87), åpnes
dialogboksen Left-Right Swap Detected.
Knappen Left-Right Switched er valgt som standard, og venstre og høyre lamina byttes
automatisk.

Figur 42 

Trinn

1.
Verifiser beinmodellens retning ved å plassere pekeren på anatomiske landemerker og
kontrollere at pekerposisjonen i programvaren tilsvarer pasientanatomiens faktiske posi-
sjon.

2. Trykk på Next.

MERK: Hvis venstre og høyre lamina ikke ble byttet, slår du av knappen Left-Right Switched,
verifiserer riktig retning i visningene og trykker på Next.
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8.4 Fluoroavstemming

Før du starter

Før du påbegynner en arbeidsflyt for Fluoro Match, må du ha lest og forstått all relevant
informasjon som starter på side 41.

Generell informasjon

Ved registrering av Fluoro Match brukes preoperativ CT eller Siemens fluoro 3D-data i
kombinasjon med intraoperative fluorobilder i 2D.

Fluoro Match er kun ment for ryggradsoperasjoner.

Arbeidsflyt for fluoroavstemming

Trinn

1. Åpne Fluoro Match med innlastede CT- eller Siemens fluoro-3D-data.

2. Definer nivået, og utfør deretter segmentering av relevant ryggvirvel.

3. Ta 2D-fluorobilder.

4. Registrer 2D-fluorobilder og verifiser nøyaktigheten.

5. Forhåndsposisjonering.

6. Programvaren avstemmer beinmodellen med fluorobildene.

7. Verifiser registreringen.
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8.4.1 Nivådefinering

Slik definerer du nivået

① ②

③ ④

⑤

Figur 43 

Trinn

1. Etter at du har åpnet registrering med Fluoro Match, blir du bedt om å stille inn beinter-
skelen (se side 57). Etter at du har stilt inn beinterskelen, trykker du på Next.

2. Trykk på beinmodellen for å definere ryggvirvelnivå ①, og trykk deretter på Next.

3.

Juster modellen ②.
• Bruk pilknappene eller trykk i visningene for å posisjonere blå modell på relevant rygg-

virvel.
• Om nødvendig, kan du endre størrelsen på den blå modellen ved hjelp av verktøyet

Scaling.
• For å se mer/mindre beinstruktur bruker du verktøyet Model Transparency.
• Juster innstillingene for beinterskel (fanen 3D Model Adjustment) eller vindusoppsett

(fanen DRR Model Adjustment) for å forbedre visningen av beinstruktur.
• Når den blå modellen er riktig innstilt, trykker du på Next.

MERK: Du kan veksle mellom en beinmodell i 3D eller en DRR-modell ved å bruke fane-
ne nederst på skjermen.
 

4. En fremdriftsindikator angir at ryggvirvelen blir segmentert ③.

5.

Den segmenterte ryggvirvelen vises på skjermen Level Definition ④.
• Hvis segmenteringen er tilfredsstillelse, trykker du på Next for å fortsette til opptak av

2D-bilde.
• Hvis segmenteringen ikke er tilfredsstillende, trykker du på Redo Segmentation ⑤. Du

sendes da tilbake til skjermen Model Adjustment ②.
MERK: Hvis du vil navigere på mer enn én ryggvirvel, må du gjenta trinn 3–5 for neste
ryggvirvel. Ved å segmentere alle ryggvirvlene nå, sparer du tid under operasjonen.
 

Forholdsregler

Sørg for at den segmenterte ryggvirvelen er den ryggvirvelen det opereres på. Verifiser
segmenteringsresultatet nøye i Level Definition-dialogboksen.
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Verifiser plasseringen av ryggvirvelen forsiktig i dialogboksen Model Adjustment.
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8.4.2 2D-bildetaking

Før du starter

Du må åpne dialogboksen Acquire 2D Images før du tar nye bilder. Ellers vil ikke det nye
fluorobildet gjenkjennes av programvaren.

Krav for bildetaking

Du må kun fortsette med registrering av Fluoro Match hvis den tilsvarende beinoverflaten
kan identifiseres tydelig i skanningen.

Fluorobilder kan kun registreres av programvaren hvis skjermen for fluorobildetaking
vises.

Hele den aktuelle ryggvirvelen må være inkludert i både AP- og laterale bilder. Begge
bildene må ha overlapping og tilstrekkelig vinkelavvik (> 30°).

Fjern pekeren eller instrumentet fra kamerafeltet for å tildele og registrere fluorobildene.

Slik tar du bilder for fluoroavstemming

Du kan bestemme rekkefølgen for bildetaking, og dermed unngå at C-armen beveges unødig.

①

② ③

Figur 44 
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Trinn

1. Sørg for at alle nødvendige instrumenter er synlige for kameraet ①.

2. Ta et bilde på C-armen.

3.
Trykk på ikonet med blå hånd ③ for å gi bildet riktig visning (AP eller lateral).
Bildet overføres til navigasjonssystemet og vises i navigasjonsvisningene.

4.
Verifiser bildets nøyaktighet (se side 94).
Det verifiserte bildet vises i den tildelte visningen.

5.
Gjenta trinn 1–3 for det andre bildet.
Når du har verifisert begge bildene, trykker du på Next for å fortsette til Fluoro Match (se
side 96).

MERK: På Ziehm C-armer indikerer det grå pilikonet ② at du må overføre bildet fra C-armen til
systemet manuelt. Bruk venstre fotbryter for å ta opp 2D-bilde og høyre fotbryter for å sende bilder
til navigasjonssystemet.
 

Slik verifiserer du 2D-bildenøyaktighet

Figur 45 

Trinn

1. Hold pekerspissen mot minst tre anatomiske landemerker, og verifiser at pekerspissen på
skjermen samsvarer med den faktiske pekerposisjonen på beinet.

2. Alternativt kan du bruke valgene for fluoromanipulering til å forbedre bildekvaliteten (se
side 95).

3.
Trykk på Accept hvis det fluoroskopiske bildet er passende.
MERK: Accept-knappen forblir deaktivert til pekeren kommer inn i kameraets synsfelt.
 

Før du starter registrering av Fluoro Match, må du alltid verifisere nøyaktigheten for hvert
bilde ved å holde pekerspissen mot minst tre anatomiske landemerker og verifisere deres
posisjon i programvaren.

Bildenøyaktigheten er kritisk, siden unøyaktige fluoroskopiske bilder kan føre til dårlige
resultater for registrering av Fluoro Match, og dermed føre til unøyaktig navigering.
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Alternativer for fluoro

Programvaren gjør det mulig å manipulere tatte 2D-bilder. Fluoroalternativene beskrevet under er
tilgjengelig i dialogboksen Fluoro Options og i dialogboksen Verify Image (se side 94).

Du får tilgang til dialogboksen Fluoro Options via fluoroknappen i den relevante vis-
ningen.
Eksempelet nedenfor viser aktivert rotasjon- og snufunksjon.

Figur 46 

Alternativer

Aktiverer rotasjons- og snufunksjoner.

Aktiverer funksjoner for zoom og panorering.

Aktiverer vindusoppsettets funksjoner for justering av lysstyrke og kontrast.

Angre justering av vinduoppsett.

MERK: Vil du bruke rotasjons-, panorerings- og vindusoppsettfunksjonene, kan du bruke
berøringskontrollene og glidebryterne i visningene for å foreta endringer.
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8.4.3 Utføre fluoroavstemming

Forholdsregler

Hvis den avstemmende algoritmen gir unøyaktige resultater på grunn av forstyrrende
metallobjekter, må du fjerne alle metallobjektene (bortsett fra referanseklammen) fra
ryggvirvelen og ta nye fluoroskopiske bilder. Hvis du ikke kan fjerne metallobjektene fra
ryggvirvelen, kan du ta de fluoroskopiske bildene på nytt fra en litt annen retning/posisjon.

Registrering av fluoroavstemming

① ②

③ ④

Figur 47 

Trinn

1. Plasser menneskefiguren på bildet for å definere hodets retning ①, og trykk deretter på
Next.

2.

Bruk pilknappene til å plassere beinmodellen på det fluoroskopiske bildet ②.
• Bruk knappene Fine og Coarse for å velge mellom små og store justeringstrinn for pil-

tastene.
• Bruk knappen DRR / 3D Model og knappene Invisible, Transparent, Normal og Opa-

que til å endre utseende på den segmenterte virvelen.
• Ved behov kan du ekskludere artefakter ved å trykke på Exclude (se nedenfor).

Når beinmodellen er innrettet så nøyaktig som mulig, trykker du på Next.

3. En fremdriftsindikator angir at avstemmingen utføres ③.

4.

Alternativt kan du bruke knappen DRR / 3D Model og knappene Transparent, Normal
og Opaque til å verifisere den segmenterte virvelen som er lagt oppå fluorobildene ④.
• Hvis overlappingen er nøyaktig, trykker du på Next for å verifisere registreringens nøy-

aktighet (se side 98).
• Trykk på Back for å foreta endringer.
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Ekskludere artefakter

Dialogboksen Exclude Artifacts to Optimize the Match vises hvis du trykker på Exclude etter
opptak av 2D-bilder. Dette gir deg muligheten til å utelate arealer i fluorobildene fra vurdering i
algoritmen for CT-Fluoro Match.

Figur 48 

Trinn

1.

Slik utelater du en artefakt fra algoritmen for CT-Fluoro Match:
• Klikk på Exclude.
• Velg en Brush Size.
• Fargelegg artefakten (rød farge).

Du kan vise 3D-modellen av den segmenterte ryggvirvelen ved å klikke på Transparent
eller skjule den med Invisible.

2.

Slik inkluderer du (opphever utelatelsen) arealer i algoritmen for CT-Fluoro Match:
• Klikk Include.
• Velg en Brush Size.
• Visk bort den røde fargen fra artefakten.

3.
• Klikk på Undo for å tilbakestille endringene.
• Klikk på Cancel for å forkaste prosessen.
• Klikk OK for å lagre endringene.

MERK: Hvis en håndholdt registreringsenhet Fluoro 2D ble brukt til å ta opp bildene, maskeres
skyggene til denne automatisk (utelates, farges røde) i fluorobildene.
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8.5 Verifisering av nøyaktighet

Generell informasjon

Verifisering av nøyaktighet er samme prosedyre for alle registreringsmetoder. Når du utfører en
registrering med Region Matching, blir knappen Improve Registration tilgjengelig (se side 101).

Kontroller alltid registreringsnøyaktigheten ved å holde pekeren eller instrumenttuppen
minst tre anatomiske landemerker unna, og kontroller posisjonen deres i programvaren.
Hvis registreringsnøyaktigheten er utilstrekkelig, anbefales det at du registrerer på nytt.

Verifiser at registreringen er på riktig nivå i pasient- og datasettet. Nøyaktighet må
kontrolleres på den behandlede beinstrukturen.

Slik verifiserer du registrering

Figur 49 

Trinn

Veifiser nøyaktigheten ved å holde pekeren eller instrumentspissen mot minst følgende lande-
merker:
1. Posterior/anterior:

- På posterior del av processus spinosus. Se til at du verifiserer direkte på beinet, ikke på
supraspinøst ligament.

- Ved flere lokasjoner på den beinete overflaten til lamina.
2. Venstre/høyre:

- På venstre side av processus spinosus ved ca. midtre høyde og etterpå på høyre side.
- På venstre og høyre facettledd (ideelt innenfor leddrommet) hvis tilgjengelig.

3. Kranial/kaudal:
- På kranial side av processus spinosus og etterpå på den kaudale delen.

• For hvert verifiseringspunkt skal du sammenligne posisjonen til pekeren på pasienten med po-
sisjonen som vises på navigasjonssystemet.

• Registreringsnøyaktigheten kan også verifiseres ved å holde pekeren forsiktig mot spissene
på referanseklemmen (alle retninger kan verifiseres: posterior/anterior, venstre/høyre, kranial/
kaudal) eller mot en tann på referanseklemmen, om tilgjengelig.

Vurder nøye om den fastsatte nøyaktigheten er egnet for den pågående prosedyren.
Ikke bruk kraft på pekeren eller instrumentet under verifisering.
MERK: Hvis et avvik i nøyaktighet vises, vil en rød varselsmelding vises i visningene.
 

Verifisering av nøyaktighet
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MERK: Vil du låse visningene på plass, må du trykke på låseikonet (se side 23).
 

Hvis nøyaktigheten er utilstrekkelig, anbefales det at registreringsnøyaktigheten forbedres
(se side 101) eller at registreringen gjentas. Det anbefales ikke at du fortsetter til
navigering med lav nøyaktighet.

Minimalt invasiv verifisering

Hvis du utfører en minimalt invasiv prosedyre som begrenser verifiseringen av minst tre
landemerker, må du utføre følgende nøyaktighetssjekk:

Trinn

1. Sett instrumentet inn i innsnittet, slik at det berører et anatomisk landemerke eller referan-
seenhetsbase.

2.

Ta fluorobilder av instrumentet på beinet:
• lateralt fluorobilde for å verifisere korrekt registrering for kranial/kaudal og posterior/

anterior.
• AP-fluorobilde for å verifisere korrekt registrering for venstre/høyre og kranial/kaudal.

3. Verifiser at instrumentposisjonen som vises på skjermen samsvarer med posisjonen på
fluorobildet.

Registreringsnøyaktigheten kan også verifiseres ved å holde pekeren forsiktig mot spissene på
referanseklemmen (alle retninger kan verifiseres: posterior/anterior, venstre/høyre, kranial/kaudal)
eller mot en tann på referanseklemmen, om tilgjengelig.
Vurder nøye om fastslått nøyaktighet egner seg for den pågående prosedyren.

Neste trinn

Alternativer

Hvis nøyaktigheten er tilfredsstillende, trykker du på Next.
MERK: Next-knappen er inaktiv, med mindre pekeren/instrumentet og referanseenheten er syn-
lige.
 

Hvis du utfører Region Matching, trykker du på Improve Registration for å vise alternativer for
forbedring av registreringen (se side 101).

For å gjenta deler av registreringsprosessen kan du trykke på Back.

For å avslutte registreringen trykker du på Cancel. Registreringen lagres ikke.

Feilsøking: Lave nøyaktighetsverdier

Grunn til lav nøyaktighet Slik unngås/korrigeres det

Referanseenheten flyttes

• Sørg for at alle skruene på referanseenheten er godt festet før
registreringen påbegynnes, og ikke løsne dem under eller etter
registrering.

• Kontroller at enheten er trygt festet på beinet.
• Ikke bruk kraft eller kraftmoment på enheten under eller etter re-

gistrering.

Uriktig innstilt beinterskel
• Still inn terskelen forsiktig, slik at alt mykt vev ekskluderes.
• Om nødvendig kan du tilbakestille terskelen og foreta registre-

ringen på nytt.

Opptak av punkter utenfor
datasettet (manuell registre-
ring)

• Ta opp kun punkter på beinet som skal opereres.
• Hvis du bruker Paired Point Matching, bruk funksjonen lås-til-

bein.

MANUELL REGISTRERING
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Grunn til lav nøyaktighet Slik unngås/korrigeres det

Skade på pekeren
• Før du bruker pekeren, må du kontrollere at tuppen er parallell

med kalibreringsmerket på pekermåleren.
• Skadet eller bøyd peker må ikke brukes.

Verifisering av nøyaktighet
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8.6 Forbedre registreringen – regionsavstemming

Generell informasjon

Alternativene for forbedring av registreringsnøyaktighet nedenfor er tilgjengelige nå du utfører
registrering med Region Matching.

① ②

Figur 50 
Hvis du utfører registrering med Region Matching og ikke finner noe samsvar ①, eller hvis du
trykker på Improve Registration under verifisering av nøyaktighet ②, vises knappene for
forbedret registrering nedenfor.
MERK: Anbefalt metode for gjeldende situasjon vises i oransje.
 

Re-Plan and Re-acquire (Planlegg og ta opp på nytt)

Trykk på dette alternativet for å forbedre registreringsnøyaktigheten ved å omdefinere de tre
opptaksområdene (se side 87) og ta opp et nytt punkt i hvert område (se side 87).

Acquire More Points (Ta opp flere punkter)

Trykk på dette alternativet for å forbedre registreringsnøyaktigheten ved å ta opp 10 nye punkter.

Manual Correction (Manuell korreksjon)

Trykk på dette alternativet for å forbedre registreringsnøyaktigheten ved å justere posisjonen til
hele punktskyen manuelt (se side 102).

MANUELL REGISTRERING
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8.6.1 Korrigerende avstemming

Generell informasjon

Det kan være nødvendig å omplassere punktskyen hvis noen av punktene som er tatt opp, ikke er
på beinet. Når du bruker Corrective Match, kan du omplassere alle tatte punkter som en gruppe.
For å få tilgang til denne funksjonen velger du Manually correct the acquired points i
dialogboksen Improve Registration / No Match Found og trykker på Next.

Slik korrigerer du punktskyen

Figur 51 

Trinn

1. Bruk posisjoneringspilknappene til å flytte punktskyen.

2.

Trykk på Next.
Programvaren kontrollerer validiteten til Region Matching.
MERK: Hvis punktskykorrigeringen er ugyldig, vil programvaren be deg gjenta dette trin-
net.
 

3. Verifiser den nye registreringen på skjermen Verification of Registration.

Forbedre registreringen – regionsavstemming

102 Brukerveiledning for programvare Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



9 KALIBRERE
INSTRUMENTER

9.1 Kalibrering
9.1.1 Oversikt

Før du starter

Les brukerveiledningen for instrumentet før du betjener Brainlab-instrumenter.

Kalibrering

For at systemet skal navigere et instrument, må aksen og diameteren først kalibreres og deretter
verifiseres med instrumentkalibreringsmatrise, rev. 4.0 (ICM4).
For kalibrering og bruk må instrumentet ha en adapter med markørkuler tilkoblet.

Når du skal kalibrere

Du oppnår best resultater hvis du kalibrerer eller validerer instrumentet like før bruk.
Kalibreringsdialogboksen åpnes når systemet oppdager både markørkulene til et instrument og
ICM4 i kameraets synsfelt.
MERK: Dette gjelder også når fanen for forhåndskalibrerte instrumenter er åpen.
 

Beste praksis for kalibrering og navigering

Kontroller at markørkulene på ICM4 og instrumentenheten vender direkte mot kameraet under
kalibrering og verifisering. Hvis et instrument, en peker eller ICM4 roteres med hensyn til
kameravinkelen, kan det påvirke den viste instrumentnøyaktigheten.
Geometrier skal ikke være delvis blokkert eller maskert, ellers kan det oppstå unøyaktig
kalibrering og navigering.

Kalibrer instrumentet like før bruk for å minimere muligheten for feil grunnet feil håndtering
av instrumentet.

Bruk størst mulig sporingsenhet på instrumentadapteren. Dette gir mest nøyaktig
kalibrering.

Sett på sporingsenheten slik at den lengste armen på enheten er i linje med
instrumentaksen.

Pedikkeltilgangsnålen skal kun kalibreres når den er montert på nålinnsatsen.

KALIBRERE INSTRUMENTER
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Verifiser nøyaktigheten av instrumentkalibreringen under kirurgi ved å la instrumentet
berøre anatomiske landemerker, og bekrefte at disse vises riktig på skjermen.

Instrumenttyper

Med henblikk på kalibrering, er instrumentene kategorisert som:
• Spiss tupp (f.eks. syler, prober)
• Flat tupp (f.eks. drillføringer, slanger)
• Skruer
• Meisler

Fleksible eller bøyde instrumenter

Ikke kalibrer bøyde eller krummede instrumenter. Resultatet vil være unøyaktig. Fleksible
instrumenter må kalibreres og brukes sammen med en boreføring, og du må kun ta hensyn
til dybdeinformasjonen.

Kun stive instrumenter du kan feste et instrumentadapter på, kan kalibreres og brukes til
navigasjon.
MERK: Se side 111 for mer informasjon om kalibrering av fleksible instrumenter.
 

Riktig håndtering av instrumentadaptere

Stram alle instrumentadapterskruer før kalibrering påbegynnes.

Ikke endre posisjonen på instrumentadapterens sporingsenhet under kirurgi. All bevegelse
av sporingsenheten vil resultere i unøyaktig instrumentsporing, som kan være farlig for
pasienten.

Hvis du fjerner en instrumentadapter fra ett kalibrert instrument for å bruke på et annet, må
du utføre en ny kalibrering.

Avbryte kalibrering

Du kan avbryte en kalibreringen når som helst ved å trykke på knappen Cancel i en
kalibreringsdialogboks.

Kalibrering
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9.1.2 Bruke ICM4

Generell informasjon

Bruk ICM4 til å kalibrere et instruments akse, skaftlengde og tuppdiameter (eller bredde for
meisler).
Du kan også bruke ICM4 til å validere og verifisere forhåndskalibrerte instrumenter.

ICM-funksjoner som er relevante for kalibrering av ryggradinstrumenter

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figur 52 

Nr. Komponent

① V-innsats

② Referanseplan 2

③ Referanseplan 3

④ Kalibreringshull (eksempler)

⑤ Referanseplan 1

⑥ Referanseplan 4 (ikke synlig i bildet)

⑦ Dreiepunkter

V-innsats

Bruk V-innsatsen ① til å kalibrere instrumenter med lange skaft, eller instrumenter som ikke
passer godt inn i et av kalibreringshullene.
Sjekk diameterresultatet nøye hvis du bruker V-innsatsen. Verdien regnes ut basert på
instrumentets skaft.

Ikke kalibrer koniske instrumenter med V-innsatsen. Dette resulterer i feil visning av
instrumentaksen.

Kalibreringshull

Kalibreringshullene ④ er det beste valget for å kalibrere kortere instrumenter med tupper som
ikke når referanseplan 4 ⑥ når instrumentet er plassert i V-innsatsen.

Bruk alltid hullet med minst mulig diameter som instrumentet passer inn i. Ellers kan
kalibreringen være unøyaktig. Bruk kun 30 mm-hullet hvis tuppen på instrumentet ikke
passer inn i de andre. Ellers kan resultatet av kalibreringen bli svært unøyaktig.

KALIBRERE INSTRUMENTER
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Referanseplan

ICM4 har fire referanseplan. De kan gjenkjennes av numrene som er etset inn i dem. Bruk
referanseplan 1 eller 2 for å kalibrere tuppen på meislene og instrumenter med flat tupp.

Dreiepunkter

Det er to dreiepunkter ⑦ på ICM4, ett på siden og ett i bunnen. Bruk disse for å kalibrere endene
av spisse instrumenter.

Kalibrering
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9.1.3 Arbeidsflyt ved kalibrering

Oversikt

Her er en trinnvis forklaring på hvordan du kalibrerer et instrument. Mer detaljerte forklaringer av
de individuelle trinnene finner du på de neste sidene.

Arbeidsflyt

1.
Hold instrumentet og ICM4 i kameraets synsfelt.
Kalibreringsdialogboksen åpnes automatisk når systemet oppdager de reflekterende mar-
kørkulene i en ICM4 og en instrumentadapter.

2.
Kalibrer instrumentet i V-innsatsen eller et kalibreringshull i ICM4.
Da kalibreres aksen og de første kalibreringsverdiene defineres for både skaftdiameteren
og tuppen.

3.
Bekreft nøyaktigheten av kalibreringsresultatene.
Du må kanskje utføre flere trinn for å oppnå mer nøyaktig kalibrering av tuppen og diame-
teren.

4.

Hvis kalibrering av både skaftet og tuppen kan brukes (lite avvik i avstanden og riktig dia-
meter – som vist nede til venstre på skjermen), godtar du kalibreringen og fortsetter navi-
gasjonen.
Hvis aksekalibreringen ikke er god nok, får du en varselmelding som anbefaler at du gjen-
tar den første kalibreringen. Hvis du aksepterer liten nøyaktighet, må du fortsette med for-
siktighet.
• Du bør utføre en tilleggskalibrering av tuppen hvis nøyaktigheten av tuppkalibreringen

er lav (se side 115).
• Du kan definere diameteren eller meiselbredden manuelt for å korrigere en feilberegnet

diameter (eller for å stille inn en meiselbredde).
MERK: Verifiser kalibreringsresultatene på nytt etter en modifisering eller tilleggskalibre-
ring.
 

Kalibrering av skruer

Når du vil kalibrere en skrue, setter du den inn i skrutrekkeren du vil bruke for å navigere
plasseringen av den, og kalibrerer dem sammen. Se side 115 for mer informasjon om kalibrering
av skruer.

Hvis en skrutrekker er kalibrert med en skrue og senere brukes med en annen, må den
kalibreres på nytt.

KALIBRERE INSTRUMENTER
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9.1.4 Automatisk kalibrering

Første kalibrering

Du kalibrerer ved å bruke enten V-innsatsen eller et kalibreringshull. Dialogboksen Instrument
Calibration viser kalibreringens fremdrift.
Hvis du møter vanskeligheter (f.eks. med tynne eller ettergivende instrumenter), må du velge et
kalibreringshull for å starte manuell kalibrering (se side 110).

Slik bruker du V-innsatsen

Figur 53 

Trinn

1.

Plasser skaftet på instrumentet inn i V-innsatsen (på toppen av ICM4). Tuppen på instru-
mentet skal komme i berøring med referanseplan 4 (se side 105).
MERK: Hvis du bruker V-innsatsen til å kalibrere et instrument, og tuppen på instrumentet
ikke kommer i berøring med referanseplan 4 på ICM4, må du utføre ytterligere trinn for å
kalibrere instrumenttuppen.
 

2.
Roter instrumentet ca. 45° langs sin lange akse innenfor V-innsatsen.
Programvaren beregner instrumentdiameteren og banen, og åpner dialogboksen Verify
Calibration (se side 113).

Bruke et kalibreringshull

Trinn

1.
Sett tuppen på instrumentet inn i kalibreringshullet med minst mulige diameter.
MERK: Tuppen må berøre bunnen av kalibreringshullet og skal passe godt. En løs pass-
form vil resultere i unøyaktig kalibrering.
 

2.
Roter instrumentet langs sin egen akse.
Programvaren beregner instrumentkalibreringen og banen, og åpner dialogboksen Verify
Calibration.

Kalibrering
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Etter den automatiske deteksjonen av kalibreringshullet, kontroller at det detekterte hullet
er det riktige. Hvis feil kalibreringshull ble påvist, må du utføre tuppkalibrering eller avbryte
og gjenta kalibreringen manuelt.

Neste trinn

Alternativer

Hvis nøyaktigheten av kalibreringen er lav, åpnes advarselen Instrument Calibration (se side
112).
Følg trinnene for lav kalibreringsnøyaktighet.

Hvis kalibreringen er nøyaktig, verifiserer du kalibreringen (se side 113).

Trykk på Cancel hvis du vil avslutte eller starte kalibreringen på nytt.

KALIBRERE INSTRUMENTER
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9.1.5 Manuell kalibrering

Generell informasjon

Bruk manuell kalibrering for verktøy som ikke kan kalibreres med automatisk kalibrering.

Slik utfører du manuell kalibrering

Figur 54 

Trinn

1. Velg instrumentdiameteren ved å trykke på tilsvarende kalibreringshull i dialogboksen In-
strument Calibration. Velg minste diameter som instrumentet passer i.

2. Sett tuppen på instrumentet inn i kalibreringshullet.

3. Hold instrumentet helt stille til kalibreringen er fullført og dialogboksen for verifisering åp-
nes.

Andre alternativer

Alternativer

Trykk på Back for å gå tilbake til automatisk kalibrering.

Trykk på Cancel hvis du vil avslutte kalibreringen eller kalibrere på nytt.

Kalibrering
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9.1.6 Kalibrering av fleksibelt instrument

Generell informasjon

Trinnene nedenfor beskriver kalibrering av fleksible instrumenter, som:
• K-ledninger (f.eks. for å føre innførte nagler og/eller skruer)
• Borebits

MERK: I følgende informasjon viser "fleksibelt instrument" til et av eksemplene ovenfor.
 

Slik kalibrerer du fleksible instrumenter

Trinn

1. Velg en boreføring fra Brainlab, som har et innføringsrør med ønsket diameter, og verifi-
ser det for navigasjon.

2. Sett det fleksible instrumentet inn i boreføringen fra Brainlab.

3.
Kalibrer det fleksible instrumentets lengde med en tilkoblet adapter for kirurgisk motor-
system.
MERK: Velg fanen Calibrate Others hvis dialogboksen Select PCI åpnes først.
 

Sørg for at borføringen valgt på skjermen er den samme borføringen som du faktisk bruker.

Du må alltid verifisere kalibreringens nøyaktighet før du begynner navigeringen (se side
113).
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9.1.7 Advarsel om lav kalibreringsnøyaktighet

Generell informasjon

Advarselen om lav kalibreringsnøyaktighet åpnes etter automatisk kalibrering hvis programvaren
oppdager spill i instrumentaksen under kalibrering. Dette kan skje hvis:
• Referanseenheten som brukes er for liten.
• Instrumentadapteren ikke er godt festet til instrumentet.
• Markørkulene på instrumentadapteren eller ICM4 er skitne, våte eller ikke festet godt nok.
• Instrumentet ble kalibrert med et kalibreringshull som er for stort i diameter.

Figur 55 

Alternativer for lav kalibreringsnøyaktighet

Alternativer

Hvis du bruker en meisel eller et instrument med flat tupp, eller hvis du vil forbedre kalibrerings-
nøyaktigheten, trykker du på Back og kalibrerer på nytt.
Følg disse anbefalingene for å forbedre resultatet:
• Bruk om mulig en større sporingsenhet på instrumentadapteren.
• Etterstram adapterkoblingen til instrumentet.
• Kontroller markørkulene på ICM4 og adapteren. Pass på at de er rene, tørre og skrudd godt

fast til stiftene.

Hvis du kalibrerer en skrue eller instrument med spiss tupp og vil fortsette med nåværende kali-
brering, trykker du på Next.
Dette aktiverer et ytterligere trinn for kalibrering.

Trykk på Cancel hvis du vil avslutte kalibreringen.

Viktig

Hvis en melding om lav nøyaktighet vises etter kalibrering, må du kontrollere resultatet av
kalibreringen nøye i dialogboksen for verifisering.

Kalibrering
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9.1.8 Kalibreringsverifisering

Generell informasjon

Verifiser alltid at kalibreringen er nøyaktig. Med dialogboksen Verify Calibration kan du sjekke
resultatene. Fra denne dialogboksen kan du også:
• Korriger resultatene ved å spesifisere diameteren (spisse instrumenter eller instrumenter med

flat tupp) eller bredden (meisler).
• Forbedre nøyaktigheten av kalibreringen med tuppkalibrering.

Dialogboksen Verify Calibration

①
②

③

Figur 56 

Nr. Komponent

① Knappen Tip Selection

② Knappen Re-calibrate Tip

③ Kalibrert diameter, og vinkel- og avstandsavvik

Slik verifiserer du kalibrering

Trinn

1.
Med dialogboksen Verify Calibration åpen:
• Hold instrumentet stille i et kalibreringshull eller V-innsats eller
• Hold tuppen mot et referanseplan eller dreiepunkt.

2. Kontroller at diameteren som vises er riktig, og at aksens avvik (Angle) og tuppens avvik
(Distance) er minimale.

3. Hvis avstandsavviket er lavt og diameteren er riktig, trykker du på Next.

Andre alternativer

Alternativer

Hold instrumentet i ro i fem sekunder for å ta en skjermdump.

Hvis du vil gjenta kalibreringen, klikker du på Back.

Hvis du vil forbedre kalibreringen av tuppen på et instrument med spiss tupp, trykker du på Re-
calibrate Tip og bruker et av dreiepunktene.
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Alternativer

Hvis du vil korrigere kalibreringen av en diameter, størrelse eller bredde, trykker du på Tip Se-
lection for å åpne en dialogboks der du kan velge tupp og justere dimensjoner.

• Hvis du vil avslutte kalibreringen eller kalibrere på nytt, trykker du på Cancel.
• Dialogboksen lukkes fem sekunder etter at ICM4 fjernes fra kameraets synsfelt.

Videre lesning

Hvis du ønsker mer informasjon om bruk av ICM4, kan du se i brukerveiledningen for
instrumentet.

Kalibrering
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9.1.9 Tilleggskalibrering av tuppen

Generell informasjon

Kalibrering av tuppen forbedrer aksekalibreringen, og er derfor spesielt nyttig hvis instrumentet:
• Ikke var riktig kalibrert første gangen.
• Ble kalibrert med V-innsatsen, men instrumentets tupp berørte ikke referanseplan 4.

MERK: Kalibrering av tuppen er obligatorisk for meisler og flate instrumenter.
 

Kontrolliste for kalibrering

• Sjekk alltid at lengden på det kalibrerte instrumentet er riktig. Kalibrer tuppen hvis den ikke er
det.

• Når tuppen på et instrument kalibreres, skal kun de indikerte områdene på ICM4 brukes.
• Hvis instrumentet flyttes parallelt med aksen sin under kalibrering, vil tuppen ikke bli kalibrert.

Dialogboksen for kalibrering av tupp åpnes.

Når du kalibrerer korte instrumenter som ikke når bunnen av kalibreringshullet (eller
referanseplan 4 ved kalibrering med V-innsatsen), må du utføre kalibrering av tuppen.

Slik kalibrerer du tuppene på spisse instrumenter og skruer

Figur 57 

Trinn

1. I dialogboksen Select Tool Tip trykker du på Pointed eller Screw etter behov.

2.
Angi diameter og skruelengde, og trykk på Next.
MERK: Du kan holde instrumentet mot linjalen på referanseplan 2 på ICM4 for å måle
diameteren på skaftet.
 

3.
Bruk et dreiepunkt i ICM4 til å dreie instrumenttuppen eller skruen.
Etter at kalibreringen er fullført, åpnes verifiseringsdialogboksen på nytt, og viser de nye
verdiene.

4. Verifiser kalibreringen.

5. Trykk på Next for å fortsette.
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Slik kalibrerer du tupper på instrumenter med flat tupp

Figur 58 

Trinn

1. I dialogboksen Select Tool Tip trykker du på Flat.

2.
Angi diameter, og trykk på Next.
MERK: Du kan holde instrumentet mot linjalen på referanseplan 2 på ICM4 for å måle
diameteren på skaftet.
 

3. Hold instrumentets tupp flatt mot referanseplan 1 eller 2, til verifiseringsdialogboksen åp-
nes på nytt.

4. Verifiser nøyaktigheten av kalibreringen ved å holde tuppen på instrumentet på planet der
den ble kalibrert.

5. Trykk på Next for å fortsette.

Slik kalibrerer du tuppene på meisler

Figur 59 
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Trinn

1. I dialogboksen Select Tool Tip trykker du på Chisel.

2.
Angi diameter og meiselbredde, og trykk på Next.
MERK: Du kan holde instrumentet mot linjalen på referanseplan 2 på ICM4 for å måle
diameteren på skaftet.
 

3. Hold meiselens tupp flatt mot referanseplan 1 eller 2, til verifiseringsdialogboksen åpnes
på nytt.

4.

Verifiser nøyaktigheten av kalibreringen ved å holde tuppen på meiselen på planet der
den ble kalibrert.
MERK: Hold meiselen enten vinkelrett mot planet eller trykk i en vinkel på ca. 45° mot pla-
net.
 

5. Trykk på Next for å fortsette.
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9.2 Forhåndskalibrerte instrumenter
9.2.1 Bruke forhåndskalibrerte instrumenter

Generell informasjon

Spine & Trauma 3D støtter navigeringen av valgte forhåndskalibrerte instrumenter fra Brainlab og
tredjeparter. Dimensjonene og aksene på disse instrumentene lagres i en database i
programvaren. Dette vil spare deg tid under kirurgi.
For at instrumentet skal kunne brukes til navigasjon, må det være utstyrt med en
instrumentadapter med geometri for 3 eller 4 markørkuler.

Informasjon om bruk, rengjøring, desinfeksjon og sterilisering av forhåndskalibrerte
tredjepartsinstrumenter finner du i håndboken fra instrumentets leverandør.

Før du bruker forhåndskalibrerte instrumenter, må du sjekke at det faktiske instrumentet
du bruker finnes i programvaren, og verifisere instrumentets nøyaktighet i ICM4.

Nøyaktighet og validering

Instrumenter må valideres før hvert bruk. Etter validering, kan instrumentet brukes for resten av
prosedyren, eller til du bytter instrument eller sporingsenhet.
Hvis verifisering av instrumentet viser tap av nøyaktighet, må det valideres på nytt.
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9.2.2 Få tilgang til forhåndskalibrerte instrumenter

Slik velger du et instrument

Figur 60 

Trinn

1. Trykk på knappen Precalibrated Instrument på menylinjen, eller hold det for-
håndskalibrerte verktøyet sammen med ICM4 i kameraets synsfelt.

2. I fanen Select PCI velger du instrumentets produsent (f.eks. Brainlab).

3. Velg instrumentkategorien (f.eks. Drill Guide).

4.
Velg det spesifikke instrumentet (f.eks. Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
MERK: Du kjenner igjen instrumentet ved å sjekke det inngraverte delenummeret på si-
den av det.
 

5. Valider forhåndskalibreringen hvis du blir bedt om det (se side 121).

6. Verifiser valideringen (se side 123).

Bytte til et annet instrument

Hvis du vil bytte til et annet forhåndskalibrert instrument, gjentar du samme trinn. Sørg for at du
ikke bruker et forhåndskalibrert instrument uten først å ha valgt det i programmet.
Navnet og produsenten av det valgte forhåndskalibrerte instrumentet vises på hovedskjermen.
MERK: Det er ikke mulig å spore to identiske geometrier samtidig (f.eks. identiske
sporingsenheter festet til to forskjellige instrumenter). Det er imidlertid mulig å spore to
instrumenter samtidig når det brukes to ulike geometrier (f.eks. bruk av en 3- og 4-markørs enhet).
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Typisk PCIs-fane

①

Figur 61 
Hvis det har blitt lagt inn en sykdomsklassifisering for denne pasienten, vises de instrumentene
som vanligvis brukes for denne tilstanden i fanen Typical PCIs.
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9.2.3 Validering

Generell informasjon

Valideringsprosessen kontrollerer at nøyaktigheten av et forhåndskalibrert instrument fortsatt
ligger innenfor det nødvendige toleranseområdet.
MERK: Forhåndskalibrerte instrumenter kan valideres når som helst etter oppstart av
programvaren.
 

Slik validerer du et forhåndskalibrert instrument

Figur 62 

Trinn

1. Når dialogboksen Check Instrument åpnes, følger du instruksjonene i dialogboksen.

2.
• Hvis dialogboksen viser at valideringen var vellykket, kan du verifisere instrumentet (se

side 123) og trykke på Next.
• For å avslutte valideringen trykker du på Cancel.
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Feilsøkingsdialogboks

Hvis ikke valideringen er vellykket, f.eks. hvis instrumentet er bøyd eller skadet, trykker du på
Help for å se følgende dialogboks.

Figur 63 

Trinn

Fullfør kontrollene som identifiseres av programmet, og trykk på OK for å gjenta valideringen.
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9.2.4 Verifisering

Slik verifiserer du forhåndskalibrerte instrumenter

Du må verifisere nøyaktigheten av forhåndskalibrerte instrumenters validering før du bruker
instrumentene. Dette gjøres for å unngå å bruke skadde instrumenter som ikke kan navigeres
nøyaktig.

Figur 64 

Trinn

1. Hold instrumentet mot ICM4 mens du sjekker posisjonen som vises i dialogboksen.

2. Hvis instrumentvalideringen er nøyaktig, trykker du på Next.

Andre alternativer

Alternativer

Hold instrumentet i ro i fem sekunder for å ta en skjermdump.

• For å avslutte verifiseringen trykker du på Cancel.
• Dialogboksen lukkes fem sekunder etter at ICM4 fjernes fra kameraets synsfelt.
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10 PLANLEGGING OG
NAVIGERING

10.1 Navigeringsoversikt
10.1.1 Arbeidsflyt

Generell informasjon

Spine & Trauma 3D-programvaren veileder deg gjennom navigeringsskjermene for planlegging
og plassering av hver skrue, og starter deretter prosessen på nytt.
Du beveger deg gjennom arbeidsflyten ved å trykke på Next når et trinn er fullført, eller ved å
trykke på Back for å gå tilbake.

Verifiser at hver skrue er riktig plasser før du går videre til neste.

Svulstoperasjoner

Vær oppmerksom på at banen først leder deg til svulstvevet. Etter behandling
representerer ikke lenger CT-dataene den behandlede svulstens plassering og størrelse.
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10.1.2 Navigeringsinstrumenter

Sporingsinstrumenter

For at systemet skal kunne navigere et kirurgisk instrument, må instrumentet ha markørkuler
festet til seg, enten direkte (f.eks. en peker), eller via en adapterenhet. Deretter viser
programvaren en virtuell representasjon av instrumentet i sanntid i navigeringsvisningene.
Navigerte instrumenter, annet enn pekere, må være kalibrerte og verifiserte før bruk.
Forhåndskalibrerte instrumenter må valideres og verifiseres før bruk. Vil du ha informasjon om
hvordan du kalibrerer, validerer og verifiserer instrumenter, se side 103.

Trokarinnsatsdisplay

Hvis det brukes en trokarinnsats med en navigert Brainlab-boreføring (1,8 mm og 2,5 mm) eller et
tredjepartsinstrument, skal du være oppmerksom på at trokartuppen (vanligvis 1–3 mm) ikke vises
i navigasjonsprogramvaren.

Bruk av referanseenheter

Koordinatsystemet for navigering er basert på referanseenhetens posisjon, fastsatt under
registrering. Eventuelle endringer i referanseenhetens plassering i forhold til beinet etter
registrering, for forstyrrer koordinatsystemet.
Hvis referanseenheten flytter på seg eller blir ustabil etter registrering, stabiliser den på nytt og
verifiser deretter systemets nøyaktighet. Hvis nøyaktighetsgraden har minsket, må registreringen
gjentas før navigering påbegynnes.

Skrueplanlegging og plassering skal kun utføres på ryggvirvelen som referanseenhet er
festet til og som er registrert. Da navigasjonssystemet ikke kompenserer for relative
bevegelser mellom bein, kan det føre til unøyaktig skrueplanlegging og navigering hvis
dette ikke gjøres.

Instrumentnavigering med SMS-adapter

Figur 65 
Når du navigerer et instrument med adapter for kirurgisk motorsystem sammen med en
boreføring, vil en såkalt "usikkerhetskjegle" vises i programvaren.
Sannsynligheten for unøyaktig drilling grunnet at det fleksible verktøyet bøyes, blir større ettersom
det fleksible verktøyets diameter blir mindre og dybden blir større. For å minne deg på dette, vil en
varselskjegle øke i størrelse når et verktøy med mindre diameter brukes, og ettersom drilldybden
øker.

Hvis kjeglen når sensitive strukturer, skal du ta ekstra fluorobilder for å verifisere den
aktuelle virkelige posisjonen til instrumentet.
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10.1.3 Navigasjonspresisjon

Tilstrekkelig nøyaktighet

Trykket som anvendes under hvert operasjonstrinn (f.eks. plassering av en skrue eller et
implantat) fører til noe forventet anatomisk bevegelse. For å sikre tilstrekkelig nøyaktighet skal
denne anatomiske bevegelsen tas i betraktning før operasjonen utføres. Metoder for å sikre
tilstrekkelig nøyaktighet inkluderer:
• Fluoroskopi: Sammenligning av plasseringen av instrumentet i det fluoroskopiske bildet, med

representasjonen i programvaren.
• Nøyaktighetskontroll med verifisering av landemerker (beskrevet under).

Hvis den forventede anatomiske bevegelsen overgår kravene for nøyaktighet, må
referanseenheten monteres på nytt i en posisjon som gir mindre eller ingen relativ
bevegelse. Deretter må registrering og kontroll utføres på nytt. All bevegelse av referansen
i forhold til strukturen som behandles, vil ha en negativ effekt på navigasjonen som kan
føre til unøyaktig visning som igjen kan utsette pasienten for fare.

Når du skal kontrollere nøyaktighet

Under navigeringsprosedyren, sjekk regelmessig at ønsket nøyaktighetsnivå er opprettholdt.
Programvaren ber deg gjøre dette hvert 30. minutt, via en rød fane kalt Accuracy Verification.
Hvis bevegelse i referanseenheten oppdages, vil du bes om å kontrollere nøyaktigheten via en
merknad i programvaren (se side 39).

Kontroller nøyaktigheten hver gang det har blitt lagt press på beinet, f.eks. når pedikkelen
ble åpnet.

Slik utfører du nøyaktighetskontroller

①
Figur 66 

MERK: Det er 5 mm mellom hvert firkantmerke ①.
 

MERK: Vil du låse visningene på plass, må du trykke på låseikonet (se side 23).
 

Trinn

1.
Trykk på fanen Accuracy Verification for å åpne verifiseringsvisningene.
Programvaren viser hver visning zoomet inn.
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Trinn

2.
Hold pekeren eller instrumenttuppen mot anatomiske landemerker på beinet, og sørg for
at posisjonen som vises på skjermen samsvarer med pasientens posisjon.
Ikke bruk kraft på pekeren eller instrumentet under verifisering.

Navigering med lav nøyaktighet anbefales ikke, da dette kan føre til skade på pasienten.

Utfør ekstrem forsiktighet hvis du velger å navigere med lave nøyaktighetsverdier. Verifiser
posisjonsnøyaktigheten jevnlig ved å holde pekerspissen mot kjente anatomiske
landemerker og sammenligne landemerket med strukturen vist i programvaren. Dette er
spesielt viktig i dypere områder av ryggraden.

Lav systemytelse

I tilfelle lav systemytelse vises en advarselsmelding.

Figur 67 

Alternativer for å forbedre ytelsen

Stopp navigasjonen kort og vent til advarselen forsvinner.

Reduser hastigheten på instrumentets bevegelse.

Reduser antallet synlige instrumenter i kameraets synsfelt.

Bruk 3D-instrumentrepresentasjon (se side 142).

Bruk visninger som forbruker færre systemressurser (f.eks. 2D- i stedet for 3D-visninger).

MERK: Hvis advarselen fortsatt viset igjen etter å ha prøvd disse alternativene, gå videre med
ekstrem forsiktighet.
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10.2 Navigeringstrinn
10.2.1 Grunnleggende navigering

Generell informasjon

Etter registrering vil programvaren vise skjermen for grunnleggende navigering. Her kan du spore
instrumenter, men ikke føre dem til planlagt skrue.
Dette trinnet kan brukes til å navigere til planlagt inngangspunkt.

Skjermlayout

Figur 68 

Alternativer

Vil du navigere en peker eller et instrument, må du føre det inn i kameraets synsfelt. En virtuell
fremstilling av instrumentet i sanntid vises i navigeringsvisningene.

Trykk på Plan for å fortsette til skrueplanlegging.

Vil du vise CT-skanninger i anatomiske plan, trykker du på fanen Anatomic Planes (se side
138).

Trykk på øyeikonet i fanen Overview (se side 140) for å tilpasse navigasjonsvisninge-
ne.

Vil du låse visningene på plass, må du trykke på låseikonet (se side 23).
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10.2.2 Skrueplanlegging

Generell informasjon

Skrueplanleggingsmodus gjør det mulig å finne skruens dimensjoner, bane og inngangspunkt.
Denne informasjonen brukes av programvaren for å veilede deg i navigeringen av instrumenter for
å klargjøre skruehullet og plasseringen av skruen.
• Du kan bruke en peker eller annet navigasjonsinstrument for skrueplanlegging.
• Du kan ikke utføre intraoperativ skrueplanlegging før beinet er registrert.

Ikke planlegg eller plasser skruer på uregistrert ryggvirvel eller i bilder med utilstrekkelig
informasjon.

Skjermlayout

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Figur 69 

Nr. Komponent

① Peker eller instrument.

②
Planlagt(e) skrue(r) (blå).
MERK: Planlagte skruer er synlige hvis knappen Show All er aktivert.
 

③ Aktiv skrue (rød).

④ Indikator for aktiv skrue.

⑤ Lengde- og diameterkontroller.

⑥
• Store-knappen: Lagrer den aktive skruens posisjon.
• Show All-knappen: Viser/skjuler alle planlagte skruer (blå).

⑦ Replan Last Screw-knappen: Lar deg foreta endringer på siste lagrede skrue. Posisjo-
nen lagres ikke lenger. Trykk på Store igjen for å lagre skruens posisjon.
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Slik planlegges en skrue

Trinn

1.

Bruk Length- og Diameter-kontrollene ⑤ til å definere målene på skruen du planlegger.
MERK: Diameter-justeringer gjøres i trinn på 0,5 mm. Length-justeringer gjøres i trinn på
1,0 mm.
 

MERK: Hvis det ble lagt inn en sykdomsklassifisering, er skruen forhåndsvalgt.
 

2. Bruk det navigerte instrumentet ③ til å stille den virtuelle skruen ② i ønsket posisjon og
bane.

3.

Trykk på Store eller bruk fjernkontrollen med klips til å lagre planlagt posisjon (dvs.
skruens plassering på skjermen).
MERK: Hvis du dekker en av instrumentets reflekterende markørkuler med hånden, vil
skruens plassering lagres midlertidig. Hold instrumentet utenfor kameraets synsfelt, og
trykk deretter på Store for å lagre planlagt posisjon.
 

4. Trykk på Next for å gå videre til finjustering av skruen.

MERK: Det anbefales at du sletter foreldede planlagte skruer som ikke skal navigeres.
 

Inversert skrueplanlegging

①

Figur 70 
Hvis lengden på skruen er stilt på en negativ lengde ①, vises skruen på innsiden av instrumentet
(spissen av skruen ved spissen av instrumentet).
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10.2.3 Finjustering av skruer

Generell informasjon

Finjustering av skruer lar deg foreta finjusteringer for å optimere skruens planlagte posisjon og
bane. Utfør alltid finjustering av skruer for å sikre riktigheten til planlagte skruer.
En simulering av den planlagte skruevanen vises øverst til høyre på displayet. Dette gjør det mulig
å se hele banen og sikre at ingen kritiske strukturer penetreres.

Skjermlayout

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Figur 71 

Nr. Komponent

① Gul søyle: Angir skruens nivå, vist i banesimuleringen.

②
Planlagt(e) skrue(r) (blå).
MERK: Planlagte skruer er synlige hvis knappen Show All er aktivert.
 

③ Aktiv skrue (rød): Rød sirkel viser hvilken del av skruen piljusteringene påvirker (f.eks.
inngang, midten, skruehodet).

④ Avspillings-/pauseknapp for simulering av skruens bane.

⑤ Banesimulering med dybdeindikator.

⑥ Indikator for aktiv skrue.

⑦ Lengde- og diameterkontroller.

⑧
• New Screw-knappen: Legger en ny skrue til, parallelt med den aktive skruen.
• Show All-knappen: Viser/skjuler alle planlagte skruer (blå).

⑨ Delete-knappen: Sletter den aktive skruen.

Slik omplasserer du en skrue

Trinn

1. Trykk på midten av skruen i en av visningene. Dette fremhever midten av skruen.

2. Bruk pilene i visningene for å flytte hele skruen til ønsket posisjon. Du kan også panorere
på innsiden av visningen.
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Slik finjusterer du skruens bane

Trinn

1. Bruk zoom-knappene for å forstørre bildet.

2.
Trykk på toppen eller tuppen av skruen i en av visningene.
Dette fremhever og aktiverer tilsvarende ende på skruen.

3.

Bruk pilene eller trykk inn visningene for å justere skruens plassering. Skruelengden en-
dres etter som justeringer foretas.
Den ikke-valgte enden av skruen forblir på samme plass, og dermed endres den totale
skruebanen.

Slik viser du skruens bane

Trinn

1. Trykk på Play-knappen ④ for å se en lysbildefremvisning av skruens bane.

2. Trykk på Pause-knappen ④ for å sette banen på pause på hvilket som helst nivå.

MERK: Eventuelt kan du trykke på dybdeindikatoren ⑤ for å vise banen når den gjennomskjærer
en gitt dybde.
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10.3 Plassering av skruer

Generell informasjon

I plasseringsvisningene viser programvaren den aktivt planlagte skruen på plass, og gir
Autopilot-visning og Probe’s Eye-visning for å veilede instrumentbanen til planlagt
skrueposisjon.
MERK: Skruer som befinner seg utenfor den aktuelle dybden, vises som gjennomsiktige.
 

Vær oppmerksom på at skruens plassering kun er like nøyaktig som bilderegistreringen.

Oversikt over plassering av skruer

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Figur 72 

Nr. Komponent

① Aktiv skrue (rød)

②
Planlagt(e) skrue(r) (blå)
MERK: Planlagte skruer er synlige hvis knappen Show All er aktivert.
 

③ Peker eller instrument

④ Inline Axial-visning

⑤ Autopilot-visning med dybdeindikator

⑥ Probe’s Eye-visning

⑦ Indikator for aktiv skrue

⑧ Lengde- og diameterkontroller

⑨ Show All-knappen: Viser/skjuler alle planlagte skruer (blå)

⑩ Delete-knappen: Sletter den aktive skruen

⑪ Inline Sagittal-visning
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Autopilot-visning

Autopilot-visningen vises når det navigerte instrumentet kommer inn i kameraets synsfelt. Hvis
mer enn én skrue er planlagt, vil Autopilot spore skruen som er nærmest instrumentet.
Hvis det finnes mer enn ett instrument i kameraets synsfelt, følger Autopilot det instrumentet som
har høyest prioritet.

①

②

Figur 73 

Nr. Komponent

① Aktiv skrue (visning innrettet med aksen for aktiv skrue).

②
Dybdeindikator.
Skalaen viser instrumentets eller skruens nåværende dybde når den flyttes fra det plan-
lagte inngangspunktet mot målpunktet.

MERK: Hvis skruen settes for dypt inn, dvs. under det planlagte målet, avgir systemet en alarm.
 

Probe’s Eye-visning

Visningen Probe’s Eye viser skruens bane ved ulike dybder i innlastede data. 0 mm-visningen
angir instrumenttuppens nåværende dybde.

Figur 74 
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Slik navigerer du til en planlagt skrue

Trinn

1.

Velg instrumentet du skal bruke.
Hvis det ikke er kalibrert, må du kalibrere og verifisere det (se side 103). Hvis du bruker et
forhåndskalibrert instrument, kan du bli bedt om å validere eller verifisere instrumentet (se
side 118).

2. Verifiser at skruens mål ⑧ på skjermen samsvarer med skruen som navigeres.

3. Bruk tilbakemeldingen fra navigeringsvisningene for å innrette instrumentbanene til den
planlagte skrueposisjonen under bruk.

4.
Når du er ferdig, må du gjenta trinn 1–3 for alle planlagte skruer.
Etter at du har plassert alle skruene, trykker du på Next for å gå tilbake til navigerings-
oversikten (se side 129).

Hvis to skruer er planlagt nær hverandre, vil skruer i nærheten vises i blått selv om Show
All-knappen er deaktivert. Sørg for at navigeringen sporer riktig skrue.
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10.4 Ytterligere alternativer for navigering

Valgfrie visningsfunksjoner

Programvaren tilbyr følgende valgfrie funksjoner på navigerings- og planleggingsskjermene:
• Anatomic Planes-visningen
• Fusion Inline-visningen
• Velg tilpassbare visninger
• 2D/3D-instrumentrepresentasjon
• Pekermåling
• Forlengelse av verktøytuppen
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10.4.1 Fanen Anatomic Planes

Generell informasjon

Denne fanen gjør det mulig å vise bildedata basert på anatomiske (f.eks. ortogonale) plan. Dette
er forskjellig fra lineære visninger av standardnavigasjonsskjermen.
I fanen Anatomic Planes innrettes alle visninger med midten av det primære datasettet.

Slik viser du

Figur 75 

Trinn

Trykk på fanen Anatomic Planes på navigasjonsskjermen.
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10.4.2 Fanen Fusion Inline

Generell informasjon

Når du bruker fusjonerte datasett, vil fanen Fusion Inline kunne brukes for å vise datasettet
individuelt, mens du navigerer på begge datasettene samtidig.
I fanen Fusion Inline innrettes alle visninger med midten av det primære datasettet.

Slik viser du

Figur 76 

Trinn

Trykk på fanen Fusion Inline på navigasjonsskjermen.
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10.4.3 Tilpasse visninger

Generell informasjon

Programvaren gjør det mulig å stille inn og lagre visningskonfigurasjoner. Forskjellige bilder eller
rekonstruksjoner kan tildeles hver visningsdel i fanen Overview og under skrueplanlegging.
Gjeldende type visning indikeres øverst til venstre i hver visning.
Eventuelle endringer i visningskonfigurasjonen lagres for fremtidige økter.

Slik tilpasser du visninger

Figur 77 

Trinn

1.
I fanen Overview, eller under skrueplanlegging, trykker du på øyeikonet i vis-
ningen du vil endre.
Dialogboksen View Selection åpnes.

2.
Velg ønsket visning ved å trykke på tilsvarende ikon.
Dialogboksen lukkes, og den valgte visningen vises på hovedskjermen.

3. Gjenta trinn 1–2 for alle visninger du ønsker å endre.

Tilgjengelige visninger

Visning Beskrivelse

Axial/Sagittal/
Coronal

Aksial, sagittal og koronal rekonstruksjon av beinet basert på instrumenttup-
pens gjeldende plassering.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Skrå aksial/sagittal visning langs instrumentets senterakse, med en linje som
viser en virtuell forlengelse av instrumentets bane. Denne visningen er nyttig i
planleggingen av vinkelen fra inngangspunktet til målet og for å føre instru-
mentet langs den definerte banen.

Inline Axial SI Anbefales for prosedyrer med lateral tilnærming, f.eks. SI-skruer.

Probe’s Eye

Viser strukturer som ligger under instrumenttuppen ved ulike dybder. Fire vin-
kelrette snittrekonstruksjoner viser forskjellige dybder fra instrumenttuppen (0–
15 mm). Dette er spesielt nyttig for veiledning ved navigering. Plasseringen av
instrumenttuppen vises med trådkors.
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Visning Beskrivelse

3D (AP) 3D bakfra eller forfra visning.

3D (Lateral) 3D lateral visning.

3D (Free) Rekonstruksjon i 3D av et datasett, kan roteres uavhengig av andre visninger.

DRR (AP) Digital rekonstruksjonsradiografi i AP-retning.

DRR (Lateral) Digital rekonstruksjonsradiografi i lateral retning.

DRR (Free) Digital rekonstruksjonsradiografi, kan roteres uavhengig av andre visninger.

MERK: Lineære visninger vises kun i navigasjonsmodus når et instrument er synlig. Hvis det ikke
finnes noe synlig instrument, vises det tilsvarende ortogonale snittet i panoreringsmodus.
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10.4.4 Bytte instrumentrepresentasjon

2D/3D-instrumentrepresentasjon

① ②

Det navigerte instrumentet kan vises i 3D ① eller 2D ②.

Slik bytter du instrumentrepresentasjonen

Trinn

• På menylinjen trykker du på instrumentvisningsknappen for å bytte instrumentrepre-
sentasjon. Dette aktiverer knappen.

• For å bytte tilbake til standard instrumentrepresentasjon trykker du på instrument-
visningsknappen igjen.
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10.4.5 Pekermåling

Generell informasjon

Hvis du aktiverer pekermåling, vil programvaren kontinuerlig vise avstanden fra et definert punkt
på beinet til pekerspissens posisjon.

Vær oppmerksom på at pekermålingen kun er like nøyaktig som bilderegistreringen.

Avhengig av innstillingene for vindusoppsettet og snittykkelse, er det ikke sikkert at
måleresultatene vil avspeile de faktiske dimensjonene av de målte beinstrukturene.

Slik aktiverer du pekermåling

Figur 78 

Trinn

1. Trykk på knappen Measurement på menylinjen for å åpne dialogboksen Acti-
vate Measurement.

2.

Ta opp linjalens startpunkt ved å dreie pekeren eller bruke fjernkontrollen med klips.
Når punktet er tatt opp, lukkes dialogboksen Activate Measurement, og avstanden fra
startpunktet til pekerspissen vises i gult på hver visning.
Knappen Measurement fremheves i gult.

3. Vil du deaktivere pekermålingen, trykker du på Measurement-knappen igjen.
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10.4.6 Stille inn en tuppforlengelse

Generell informasjon

Med funksjonen Tip Offset kan du forlenge tuppen på det navigerte instrumentet, f.eks. for å
planlegge innsetting av skruen eller innsnitt i hud. Så snart en forlengelse for verktøytuppen er
konfigurert, vil navigasjonsvisningen vise instrumentet med virtuell forlengelse.
Maksimal forlengelse er 200 mm.

Navigere med tuppforlengelse

Det faktiske instrumentet vises i grønt, og den faktiske instrumenttuppen indikeres med et grønt
trådkors. Den forlengede tuppen på det navigerte instrumentet vises i rødt og indikeres med et
rødt trådkors.
MERK: Tuppforlengelsen nullstilles automatisk til null når du starter registreringen. Hvis du ønsker
å navigere med en Tuppforlengelse, må du definere den på nytt etter at registrering er fullført.
 

Slik stiller du inn en instrumentforlengelse

Figur 79 

Trinn

1.

Trykk på knappen Offset på menylinjen.
Dialogboksen Tip Offset åpnes.
MERK: Når en forlengelse er konfigurert, fremheves knappen i gult.
 

2.
Juster forlengelsen:
• I trinn på 1 mm med knappene +/-.
• Med større trinn ved hjelp av linjalen. Gulfargen angir aktuell innstilling.

3.
Trykk på OK for å stille inn forlengelsen.
Navigasjonsvisningen viser nå instrumentet med forlenget tupp.

Fjerne en tuppforlengelse

Trinn

1. Trykk på Offset-knappen igjen.
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Trinn

2. Trykk på Reset-knappen (eller still forlengelsen til 0).

3. Trykk på OK.

Når du har jobbet med en tuppforlengelse, må den alltid nullstilles for å unngå feil. Fortsett
med forsiktighet hvis tuppforlengelsen er satt til en annen verdi enn null.

Hvis et instrument har unøyaktig bane, vil tuppforlengelsen også bli unøyaktig.
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